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Ata da 10ª Ses são Não De li be ra ti va
em 1º de mar ço de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs. Car los Wil son, Mo za ril do Ca val can ti e Na bor Jú ni or

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra-
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor 
Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 75, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Emen da nº 1 –
CAS, apre sen ta da ao Pro je to da Lei da
Câ ma ra nº 25, de 2001 (PL nº 667, de
1999, na ori gem) que dis põe so bre a as-
sis tên cia do mi ci li ar no Sis te ma Úni co de
Sa ú de – SUS. (Em aten di men to ao ofí cio
SF nº 1.287/2001).

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 25, de 2001, de
au to ria do De pu ta do Dr. Hé lio, foi apre ci a do na Co-
mis são de Assun tos So ci a is, onde a re la to ria es te ve a
car go do Se na dor Ge ral do Althoff, que, em seu pa re -
cer, emi tiu voto fa vo rá vel à apro va ção do pro je to, com
a apre sen ta ção de uma emen da de re da ção.

Em 14 de se tem bro de 2001, o pa re cer foi lido
pe ran te o Ple ná rio des ta Casa Le gis la ti va, sem apre-
sen ta ção de emen das no pra zo re gi men tal. No dia 9
de ou tu bro de 2001, pro ce deu-se à dis cus são e vo-
tação do re fe ri do pa re cer, que foi apro va do, jun ta -
men te com a Emen da nº 1, da Co mis são de Assun-
tos So ci a is.

A Pre si dên cia, nos ter mos do pa rá gra fo úni co,
do art. 234, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, 
re me teu a ma té ria à apre ci a ção des ta Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para que se ma ni -

fes te so bre a emen da apre sen ta da cor no de re da ção
e se esta com pro me te a subs tân cia da pro po si ção.

II – Aná li se

Tra ta-se de exa mi nar a Emen da nº 1 – CAS, que
as sim dis põe:

“Dê-se ao § 2º, do art. 1º, do Pro je to
de Lei nº 25, de 2001, a se guin te re da ção:

§ 2º O aten di men to e a in ter na ção do-
mi ci li a res se rão re a li za dos por equi pes mul-
tidis ci pli na res que atu a rão nos ní ve is da
me di ci na pre ven ti va, te ra pêu ti ca e re a bi li ta -
do ra.”

Tal como ex pli ci ta do no pa re cer do emi nen te
Se na dor Ge ral do Althoff, a emen da des ti nou-se a
cor ri gir erro gra ma ti cal con subs tan ci a do na pro po si -
ção ori gi nal, que fa zia uso de ora ção ad je ti va re du zi -
da de ge rún dio, con de na do pe las nor mas da lín gua
cul ta.

Ade ma is, subs ti tu iu-se a ex pres são “equi pes in-
ter dis ci pli na res” pela cor res pon den te “equi pes mul ti -
dis ci pli na res”, por en ten der-se que as equi pes des ti -
na das à pres ta ção de ser vi ços de as sis tên cia à sa ú de 
são com pos tas por pro fis si o na is de di ver sas áre as,
tais como Me di ci na, Nu tri ção, Enfer ma gem e ou tras.

Assis te ra zão ao re la tor, pois o ter mo in ter dis ci -
pli nar está re ser va do, como se pode cons ta tar nos di-
ci o ná ri os ver ná cu los, àque las si tu a ções onde pre va -
le ce um do mí nio de co nhe ci men to co mum a di ver sas
dis ci pli nas. Não é o caso e, tam pou co, a in ten ção do
au tor da pro po si ção ori gi nal, pois não se pode ima gi -
nar uma equi pe de sa ú de que não seja com pos ta de
pro fis si o na is es pe ci a lis tas em dis ci pli nas di ver sas,
para que se re a li ze a pres ta ção in te gral nas ações de
sa ú de.

Em ver da de, as equi pes de sa ú de são de ca rá -
ter mul ti pro fis si o nal e, por tan to, mul ti dis ci pli nar, em,
ter mos de do mí ni os de co nhe ci men to.

III – Voto

Em vis ta das con si de ra ções ex pen di das, so mos
pela apro va ção da Emen da nº 1 – CAS, na for ma em
que foi va za da, sen do nos so en ten di men to que as al te -
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ra ções efe tu a das não ar ra nham a subs tân cia do pro je to 
ori gi nal, mas, ao re vés, aper fe i ço am-lhe o con te ú do e a
cla re za que todo tex to nor ma ti vo deve exi bir.

Sala da Co mis são, 20 de fe ve re i ro de 2002. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – José Fo ga ça, Re la -
tor – Anto nio Car los Jú ni or – Ma ria do Car mo
Alves – Ade mir Andra de – Íris Re zen de – Ro meu
Tuma – José Edu ar do Du tra – Lú cio Alcân ta ra –
Osmar Dias – José Agri pi no – Ger son Ca ma ta –
Ma gui to Vi le la.

DOCUMENTO ANEXADO NOS TER-
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO REGIMENTO INTERNO.

OF. SF Nº 1.287/2001

Em 10 de ou tu bro de 2001

Exmo Sr.
Se na dor Ber nar do Ca bral
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia
Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Na ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, dia 9,

o Ple ná rio apro vou o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 25,
de 2001 (nº 667/99, na Casa de ori gem), bem como a
Emen da de Re da ção nº 1 – CAS, apre sen ta da como
con clu são do Pa re cer nº 998, de 2001, da Co mis são
de Assun tos So ci a is, a qual foi en ca mi nha da, na que la 
opor tu ni da de, à Co mis são Di re to ra para ela bo ra ção
da re da ção fi nal. No âm bi to des ta úl ti ma, quan do da
pre pa ra ção da re da ção fi nal da ma té ria (art. 98, in ci so V,
do Re gi men to Inter no), hou ve dú vi da se a emen da de
re da ção atin gia a subs tân cia da pro po si ção.

Ante o ex pos to, nos ter mos do pa rá gra fo úni co
do art. 234 do Re gi men to Inter no, en ca mi nho a ma té -
ria ao exa me des sa dou ta Co mis são.

À opor tu ni da de, re i te ro a V. Exª meus pro tes tos
de con si de ra ção e apre ço. – Se na dor Ra mez Te bet,
Pre si den te do Se na do Fe de ral.

PARECER Nº 76, DE 2002
Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus-

ti ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem (SF)
nº 4, de 2002, do Pre si den te da Re pú bli -
ca (Men sa gem nº 1.441, de 2001, na ori-
gem), que “Sub me te à con si de ra ção do
Se na do Fe de ral o nome do Te nen -
te-Brigadeiro-do-Ar Hen ri que Ma ri ni e
Sou za, para exer cer o car go de Mi nis tro
do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de-
cor ren te da apo sen ta do ria do Te nen -
te-Brigadeiro-do-Ar João Fe lip pe Sam-
pa io de La cer da Junior”.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
em vo ta ção se cre ta re a li za da em 27 de fe ve re i ro de
2002, apre ci an do o Re la tó rio apre sen ta do pelo Se na -
dor Ro meu Tuma (em ane xo ao pa re cer), so bre a Men-
sa gem (SF) nº4, de 2002, de au to ria da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, opi na pela apro va ção da es co lha do Te nen -
te-Brigadeiro-do-Ar Hen ri que Ma ri ni e Sou za, para
exer cer o car go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar
na vaga de cor ren te da apo sen ta do ria do Te nen -
te-Brigadeiro-do-Ar João Fe lip pe Sam pa io de La cer da
Ju ni or,nos ter mos do art. 123, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala das Re u niões, 27 de fe ve re i ro de 2002. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la -
tor – Pe dro Si mon – Luiz Pon tes – Le o mar Qu in ta -
ni lha – Jef fer son Pé res – Osmar Dias – Mo re i ra
Men des – Ro me ro Jucá – Ma ria do Car mo Alves –
Luiz Otá vio – José Edu ar do Du tra – José Agri pi no
– Bel lo Par ga.

Re la tó rio

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma
Vem a esta Co mis são, para exa me, a Men sa -

gem nº 4, de 2002, da Pre si dên cia da Re pú bli ca, que
sub me te à con si de ra ção do Se na do Fe de ral o nome
do Te nen te-Brigadeiro-do-Ar Hen ri que Ma ri ni e Sou-
za, para exer cer o car go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri-
bu nal Mi li tar, na vaga re ser va da a Ofi ci al-General da
Ae ro náu ti ca, de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis -
tro João Fe lip pe Sam pa io de La cer da Ju ni or.

Indi ca do pelo Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, o
ilus tre Ofi ci al-General pos sui uma pro fun da e ex ten sa 
ex pe riên cia cas tren se, ates ta da pelo seu ad mi rá vel
cur ri cu lum vi tae. Sua in di ca ção aten de aos pre ce i -
tos cons ti tu ci o na is.

Em mais de qua tro dé ca das de pro fí cuo ser vi ço,
exer ceu, den tro de sua car re i ra, sem pre com re co nhe ci -
do mé ri to, inú me ras fun ções exe cu ti vas, de pla ne ja -
men to e di re ção, den tre as qua is a de Co man dan -
te-Geral do Ar. O ilus tre Bri ga de i ro é, tam bém, Ba cha rel
em Di re i to, o que o toma par ti cu lar men te apto ao jul ga -
men to de fato ju rí di co de com pe tên cia do foro mi li tar.

Em face do ex pos to, cre mos es tar, esta dou ta
Co mis são, apta a de li be rar so bre a in di ca ção do
nome do Te nen te-Brigadeiro-do-Ar Hen ri que Ma ri ni e
Sou za, para exer cer o car go de Mi nis tro do Su pe ri or
Tri bu nal Mi li tar.

Sala das Co mis sões, 27 de fe ve re i ro de 2002.
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PARECER Nº 77, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem (SF)
nº 71, de 2002, do Pre si den te da Re pú bli -
ca (Men sa gem nº 00073, de 2002, na ori-
gem), que “Sub me te à apre ci a ção do Se-
na do Fe de ral o nome do Dou tor Re na to
de La cer da Pa i va, Juiz do Tri bu nal Re gi o -
nal do Tra ba lho da 2ª Re gião, para com-
por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no
car go de Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga re-
ser va da a Ju í zes de car re i ra da ma gis -
tratura tra ba lhis ta e de cor ren te da apo-
sen ta do ria do Mi nis tro José Luiz Vas-
con cel los”.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, em vo ta ção se cre ta re a li za da em 27 de fe ve re i ro
de 2002, apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se-
na dor Ro me ro Jucá (em ane xo ao Pa re cer), so bre a
Men sa gem (SF) nº 71, de 2002, de au to ria da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, opi na pela apro va ção da es co -
lha do Dou tor Re na to de La cer da Pa i va, Juiz do Tri bu -
nal Re gi o nal do Tra ba lho da 2ª Re gião, para com por o
Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car go de Mi nis tro
Vi ta lí cio, em vaga re ser va da a ju í zes de car re i ra da
ma gis tra tu ra tra ba lhis ta e de cor ren te da apo sen ta do -
ria “do Mi nis tro José Luiz Vas con cel los, nos ter mos
do § 1º, in fine, do art. 111, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala das Re u niões, 27 de fe ve re i ro de 2002. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Ro me ro Jucá, Re la -
tor – Pe dro Si mon – Luiz Pon tes – Le o mar Qu in ta -
ni lha – Mo re i ra Men des – José Agri pi no – Osmar
Dias – Jef fer son Pé res – Luiz Otá vio – José Edu ar -
do Du tra – Anto nio Car los Ju ni or – Ro meu Tuma –
João Alber to.

Re la tó rio

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá
Pela Men sa gem nº 71, de 2002, do Se nhor Pre-

si den te da Re pú bli ca, o Se na do Fe de ral é cha ma do a
ma ni fes tar-se so bre a in di ca ção do nome do Dou tor
Re na to de La cer da Pa i va, Juiz do Tri bu nal Re gi o nal
do Tra ba lho da 2ª Re gião, para com por o Tri bu nal Su-
pe ri or do Tra ba lho, em vaga re ser va da a ju í zes de
car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta e de cor ren te da
apo sen ta do ria do Mi nis tro José Luiz Vas con cel los.

2. A Cons ti tu i ção Fe de ral (arts. 52, III, a, e III § 1º)
atri bui ao Se na do Fe de ral com pe tên cia pri va ti va para
apro var, pre vi a men te e por voto se cre to, a es co lha de
Mi nis tro do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, após ar güi -
ção em ses são pú bli ca.

3. O art. 101, II, i, do Re gi men to Inter no, con fe re
a esta Co mis são com pe tên cia para emi tir pa re cer so-
bre in di ca ções des sa na tu re za, obe de cen do ao rito
pres cri to no art. 383.

4. Cons tam dos au tos da pre sen te Men sa gem o
cur ri cu lum vi tae e in for ma ções com ple men ta res so-
bre o in di ca do, em obe diên cia à pres cri ção re gi men -
tal do art. 383, I.

5. Ho mem pú bli co de Lon ga car re i ra ju rí di ca, o
Dou tor Re na to de La cer da Pa i va nas ceu a 27 de se-
tem bro de 1947. For ma do em Di re i to em 1970, pela
Uni ver si da de da Gu a na ba ra, in gres sou na Ma gis tra -
tu ra do Tra ba lho como Juiz Subs ti tu to em 1981, por
con cur so pú bli co, de ven do ser res sal ta do aqui que lo-
grou ser clas si fi ca do em pri me i ro lu gar.

6. Ti tu la ri za do como Juiz Pre si den te de Vara da
Jus ti ça do Tra ba lho em 1984, exer ceu essa fun ção
até 1995 quan do foi pro mo vi do, por me re ci men to, ao
Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 2ª Re gião, com
sede em São Pa u lo, Ca pi tal.

7. Des ta que-se que en tre 1997 e 1999 foi con vo -
ca do pelo Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, para atu ar
em ma té ri as re la ti vas a agra vo de ins tru men to. Re tor -
nan do à Cor te Re gi o nal do Tra ba lho da 2ª Região, ali
pas sou a atu ar na 6ª Tur ma, es pe ci a li za da em Re-
cur sos Ordi ná ri os em Pro ces sos Su ma rís si mos.

8. A par tir de agos to de 2000 vol tou a atu ar no
Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho como juiz con vo ca do,
atu an do em ma té ri as re la ti vas a Re cur so de Re vis ta e
Agra vo de Instru men to.

9. Vol ta do tam bém para a área de en si no aca dê -
mi co, o Dou tor Re na to de La cer da Pa i va é Pro fes sor
Adjun to na Ca de i ra de Di re i to do Tra ba lho da Fa cul -
da de de Di re i to da Uni ver si da de Pa u lis ta – INIP, de
onde se en con tra li cen ci a do.

10. O iti ne rá rio pro fis si o nal do ilus tre ma gis tra do 
con sig na, ain da, ou tras im por tan tes ati vi da des como,
exem pli gra tia, sua par ti ci pa ção, como mem bro, em
Co mis são Exa mi na do ra de Con cur so para in gres so
na Ma gis tra tu ra do Tra ba lho, a Co or de na ção de tra-
ba lhos da Esco la da Ma gis tra tu ra da 2ª Re gião da
Jus ti ça do Tra ba lho e o pro fe ri men to de pa les tras so-
bre te mas re la ti vos ao Di re i to pro ces su al do tra ba lho.

Di an te do ex pos to, en ten de mos que os Se nho -
res Se na do res in te gran tes da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia dis põem de su fi ci en tes ele-
men tos para de li be rar so bre a in di ca ção pre si den ci al.

Sala da Co mis são, 27 de fe ve re i ro de 2002.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Pas sa-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Car los Wil son.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, Srªs e Srs.
Se na do res, che gou a vez de o Se na do apre ci ar o pro-
je to de ini ci a ti va do Exe cu ti vo que pre ten de a fle xi bi li -
za ção da CLT – Con so li da ção das Leis do Tra ba lho.

Sr. Pre si den te, mais de uma vez já me ma ni fes -
tei a res pe i to des se tema e, hoje, re i te ro a mi nha es-
tra nhe za ao ver um pro je to tão im por tan te como esse
sen do apre ci a do de for ma tão afo i ta e aço da da.
Nunca vi nada tão pre ci pi ta do. Sr. Pre si den te, não
en ten do o por quê da pres são exer ci da pelo Go ver no
Fe de ral e pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que so bre
os De pu ta dos fe de ra is. Nun ca vi nada tão des me di do! 
Mas tudo isso me per mi te uma aná li se: ou o Go ver no
sabe algo que não sa be mos ou tam bém está sob for-
tís si ma pres são de gru pos em pre sa ri a is. 

Mes mo os Par la men ta res que con cor dam com
o fato de que a CLT está su pe ra da, mes mo os mais li-
be ra is, que de fen dem a re la ção ab so lu ta e li vre en tre
o ca pi tal e o tra ba lho, con cor dam co mi go no sen ti do
de que não são os di re i tos tra ba lhis tas, por hi pó te se
ne nhu ma, que in vi a bi li zam o em pre go. Essa res pon -
sa bi li da de é mu i to mais pela bru tal car ga tri bu tá ria
que in ci de so bre a ati vi da de eco nô mi ca. Então, per-
gun to: por que tan ta pres sa? 

A CLT, Srªs e Srs. Se na do res, tem 63 anos. O Sr.
Fer nan do Hen ri que Car do so está no po der há sete
anos e a cri se fis cal não co me çou ago ra. Por que, de
re pen te, essa pres sa em que rer de i xar de ser obri ga -
tó rio o 13º sa lá rio, as fé ri as e as ho ras ex tras? Isso
pas sou a ser algo in su por tá vel para o Go ver no Fe de -
ral? Pen so que o Bra sil já pas sou da hora de ter um
novo di plo ma le gal tra ba lhis ta con di zen te com os
tem pos mo der nos. 

Soa es tra nho que ain da es te ja mos sub me ti dos
a uma le gis la ção onde o em pre ga dor de mi te por jus ta 
ca u sa, sem ter que pro vá-la a pri o ri; onde a dita li vre
or ga ni za ção sin di cal seja tu te la da pelo Esta do; onde
o tra ba lha dor seja obri ga do a um pa ga men to com pul -
só rio de im pos to sin di cal. 

A le gis la ção bra si le i ra ain da está mu i to dis tan te
de te mas como a co-gestão ou da dis tri bu i ção de lu-
cros. A es ta bi li da de no tra ba lho, no ta da men te na ini-
ci a ti va pri va da, pode ser res ga ta da com o sim ples pa-

ga men to do Fun do de Ga ran tia. Isso quan do o em-
pre ga dor se dig na a de po si tá-lo na for ma da lei.

Boa par te das pro fis sões re gu la men ta das são
alvo de crí ti cas. E não raro se con fun de ati vi da de oca-
si o nal com ati vi da de pro fis si o nal.

Mais gra ve ain da: a mes ma CLT que re gu la as
re la ções dos tra ba lha do res de uma Volk swa gen re gu -
la tam bém a da pe que na ofi ci na da es qui na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não me
ali nho en tre os crí ti cos his tó ri cos da CLT. Enten do
mes mo que ela re pre sen tou um avan ço fun da men tal
à sua épo ca. Até por que, an tes que o Pre si den te Ge-
tú lio Var gas a de cre tas se, em ple no Esta do Novo, não
havia ne nhu ma re gu la men ta ção. Não ha via lei, e o tra-
ba lha dor era pra ti ca men te es cra vi za do pelo pa trão.

Des de en tão, não sur giu nada me lhor ou mais
avan ça do. Atra ves sa mos a vi gên cia de qua tro cons ti -
tu i ções, en fren ta mos o ri gor de um re gi me mi li tar,
mas nin guém ou sou to car na CLT.

Não é o Go ver no que cla ma pela re for mu la ção
da CLT. É o tra ba lha dor que quer uma nova e pro fun -
da dis cus são so bre isso. São os sin di ca tos, que ex pe -
ri men tam a cri se de re pre sen ta ti vi da de, que exi gem o
de ba te.

De fi ni ti va men te, Srªs e Srs. Se na do res, não é
com esse apres sa do pro je to de fle xi bi li za ção da CLT,
como quer o Go ver no, que se rão aten di das as re i vin -
di ca ções dos tra ba lha do res e dos em pre sá ri os.

O in te res se do Go ver no em dar aos di re i tos e
ga ran ti as tra ba lhis tas na tu re za fa cul ta ti va e não mais
efi cá cia obri ga tó ria, por mais es tra nho e sus pe i to que
pa re ça, não me soa, em ab so lu to, como uma no vi da -
de. Ao con trá rio, é para mim im pos sí vel não re la ci o -
ná-lo com os epi só di os re cen tes das ex tin ções re lâm -
pa go da Su dam e da Su de ne, por me di da pro vi só ria,
pri van do o Nor des te de um im por tan te e tan tas ve zes
bem-sucedido ins tru men to ins ti tu ci o nal de su pe ra ção 
de de se qui lí bri os re gi o na is, ao in vés de re for má-las e
aper fe i çoá-las. Ago ra, mais uma vez, o Go ver no Fe-
de ral apon ta as suas ba te ri as e re cur sos pro mo ci o -
na is, em cam pa nha pela tevê, or ça da em mais de
R$2,5 mi lhões con tra a CLT, úl ti mo re du to le gal de de-
fe sa do tra ba lha dor. O pre tex to é sem pre o mes mo:
de so ne rar a ati vi da de pro du ti va, mas de so bri gan -
do-se de uma dis cus são ra ci o nal so bre as imen sas
pos si bi li da des de mo di fi car seu tex to. 

O que me pa re ce idên ti co em am bos os epi só -
di os – o da Su de ne, o da Su dam e o da CLT – é a po-
si ção ofi ci al, que em nada lem bra a do ad mi nis tra dor
ze lo so, dis pos to a se pa rar o joio do tri go. Tra ta-se de
mais uma ati tu de pre con ce bi da e dog má ti ca de exo-

Mar ço de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  2 01323

MARÇO 20024    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ne rar, a todo cus to, o Po der Pú bli co de suas res pon -
sa bi li da des.

A ri gor, o es ta do ide al para os pa drões do ofi ci a -
lis mo ne o li be ral pa re ce só dis por de uma úni ca e mo-
nó to na res pos ta a to das as de man das so ci a is de ar bi -
tra gem ins ti tu ci o nal de con fli tos. E essa res pos ta é:
au sen te. Sem fa lar que há itens do pro je to do Go-
verno, como o que per mi te a re du ção de fé ri as, que
vi o la a Con ven ção n.º 132 da OIT – Orga ni za ção
Inter na ci o nal do Tra ba lho, aliás, ra ti fi ca da pelo Bra sil
e só pos sí vel de de nún cia de dez em dez anos.

Isso mos tra como cer tas nor mas pro te to ras do
tra ba lho têm me re ci do da co mu ni da de in ter na ci o nal o
má xi mo res guar do ju rí di co, por in ter mé dio de re gras
im pe ra ti vas, não ape nas es ta ta is, mas su pra-estatais. 
Vale di zer que não se pode, le gi ti ma men te, tor nar
relati vos e fa cul ta ti vos di re i tos e ga ran ti as tra ba lhis -
tas, ao sa bor de cir cuns tân ci as eco nô mi cas des fa vo -
rá ve is aos tra ba lha do res. Esta dos so be ra nos não po-
dem re vo gá-las sem in frin gir a or dem ju rí di ca su pra -
na ci o nal.

Ora, a per gun ta é: por que só se quer glo ba li zar
o mer ca do e não o di re i to?

Estou cer to de que nós, Se na do res e Se na do -
ras, te re mos o bom sen so da ca u te la. Le va re mos em
con ta, prin ci pal men te, a de li ca de za do mo men to que
atra ves sa mos. Qu an do ape nas um fio tê nue sus ten ta
o em pre go de mi lhões e mi lhões de tra ba lha do res,
quan do os sin di ca tos – ex ce ção fe i ta a meia dú zia –
es tão es va zi a dos, apro var a su pre ma cia de um acor-
do sin di cal so bre o tex to da lei pode – e, com cer te za,
vai – re pre sen tar um gran de pre ju í zo so ci al. 

Não cre io que qual quer dos Srs. Se na do res pre-
ten da se ne gar a uma dis cus são pro fun da so bre a
CLT. E nin guém está se ne gan do a me xer na CLT. Mas
não des sa for ma. Não com essa pres sa. Não com
esse afo ga di lho.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 43, DE 2002

So li ci to se jam re que ri das ao Exmº Sr. Mi nis tro
dos Trans por tes, nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons-

ti tu i ção Fe de ral e art. 216, I, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, as se guin tes in for ma ções, re la ti vas
às ope ra ções de fis ca li za ção de trân si to efe tu a das
com a uti li za ção de equi pa men tos re gis tra do res de
ve lo ci da de na ro do via BR-060 – tre cho Bra sí -
lia-Goiânia – du ran te o ano de 2001:

1. re la ção dos equi pa men tos re gis tra do res de
ve lo ci da de em ope ra ção no tre cho, in di ca da a res-
pec ti va lo ca li za ção e o tipo de equi pa men to em pre ga -
do – bar re i ra ele trô ni ca fixa ou ra dar mó vel;

2. iden ti fi ca ção da(s) em pre sa(s) con tra ta da(s)
para ins ta lar e ope rar os equi pa men tos re gis tra do res
de ve lo ci da de (in for mar, in clu si ve os no mes dos res-
pec ti vos só ci os pro pri e tá ri os);

3. con di ções con tra tu a is para re mu ne ra ção
da(s) em pre sa(s) res pon sá vel(eis) pela ope ra ção dos
equi pa men tos (in for mar o per cen tu al da ar re ca da ção
de mul tas que é des ti na do ao pres ta dor do ser vi ço);

4. qua dro de mons tra ti vo das au tu a ções efe tu a -
das com base nos re gis tros for ne ci dos pe los equi pa -
men tos e da cor res pon den te ar re ca da ção em mul tas
impos tas aos in fra to res (in for mar va lo res de sa gre -
ga dos por equi pa men to, fixo ou mó vel, e o to tal do
tre cho).

Sa las das Ses sões, 1º de mar ço de 2002. – Se-
na dor Ma u ro Mi ran da.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O re que ri men to lido será des pa cha do à Mesa para
de ci são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi -
men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se en cer -
rou on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 26, de 1999 (nº
3.961/97, na Casa de ori gem), que es ta be le ce nor-
mas para o uso mé di co das pró te ses de si li co ne e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in-
clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
A Pre si dên cia re ce beu do Pre si den te do Tri bu nal de
Con tas da União, o Avi so nº 16, de 2002 (nº
228/2002, na ori gem), de 6 de fe ve re i ro úl ti mo, en-
ca mi nhan do có pia do Acór dão nº 23, de 2002, bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da -
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men tam, re fe ren te a To ma da de Con tas ori un da de
re pre sen ta ção pro ce den te da Pro cu ra do ria da União
no Esta do do Espí ri to San to, a res pe i to de ir re gu la -
ri da des en vol ven do a uti li za ção de imó vel per ten -
cen te à ex tin ta Le gião Bra si le i ra de Assis tên cia –
LBA e à Asso ci a ção de Pro te ção e Assis tên cia à
Ma ter ni da de e à Infân cia de Ca cho e i ro de Ita pe mi -
rim–APAMI/ES (TC – 300.256/1997-3).

O ex pe di en te vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
A Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 18, de 2002 (nº
142/2002, na ori gem), de 26 de fe ve re i ro úl ti mo, do
Tri bu nal de Con tas da União, en ca mi nhan do Re la tó -
rio das Ati vi da des da que le Tri bu nal, re fe ren te ao 4º
tri mes tre de 2001.

O ex pe di en te vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
A Pre si dên cia re ce beu, do Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, as se guin tes ma té ri as:

– Ofí cio nº S/6, de 2002 (nº 8/2002, na ori gem),
de 22 de fe ve re i ro pas sa do, en ca mi nhan do, para os
fins pre vis tos no art. 52, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, có pia da Lei Esta du al nº 8.874, de 18 de ju lho
de 1989, do Esta do do Rio Gran de do Sul, do Pa re cer
da Pro cu ra do ria-Geral da Re pú bli ca, da ver são do re-
gis tro ta qui grá fi co do jul ga men to, da cer ti dão de trân-
si to em jul ga do e do acór dão pro fe ri do por aque la
Cor te, nos au tos da Ação Ori gi ná ria nº 516, que de-
cla rou a in cons ti tu ci o na li da de do art. 2º da re fe ri da
Lei (gra ti fi ca ção de fé ri as dos mem bros do Mi nis té rio
Pú bli co); e

– Ofí cio nº S/7, de 2002 (nº 7/2002, na ori-
gem), de 22 de fe ve re i ro pas sa do, en ca mi nhan do,
para os fins pre vis tos no art. 52, in ci so X, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, có pia da Lei nº 3.931, de 10 de ou tu -
bro de 1991, e da Lei nº 4.196, de 14 de de zem bro
de 1992, que de ram nova re da ção ao art. 15 da Lei
nº 2.210, de 27 de de zem bro de 1977, to das do Mu-
ni cí pio de Gu a ru lhos/SP, da ver são do re gis tro ta-
qui grá fi co do jul ga men to, da cer ti dão de trân si to em
jul ga do e do acór dão pro fe ri do por aque la Cor te,
nos au tos do Re cur so Extra or di ná rio nº 229164,
que de cla rou a in cons ti tu ci o na li da de do art. 2º  da
Lei nº 3.931, de 1991, e do art. 1º da Lei nº 4.196, de
1992 (pro gres si vi da de do IPTU), es cla re cen do que
os au tos não fo ram re me ti dos à Pro cu ra do ria-Geral
da Re pú bli ca.

Os ex pe di en tes vão à Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção
que se rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Na bor Jú ni or.

São li das as se guin tes:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 6, DE 2002

Acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se-
na do Fe de ral, nos ter mos do art. 60 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:

Art. 1º A Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar
acres ci da do se guin te ar ti go:

“Art. 149-A. Os Mu ni cí pi os e o Dis tri to
Fe de ral po de rão ins ti tu ir con tri bu i ção, na
for ma das res pec ti vas leis, para o cus te io do
ser vi ço de ilu mi na ção pú bli ca, ob ser va do o
dis pos to no art. 150, III.

Pa rá gra fo Úni co. É fa cul ta da a co bran -
ça a que se re fe re o ca put, na fa tu ra de
con su mo de ener gia elé tri ca.”

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi-
gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A re a pre sen ta ção da pre sen te pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção jus ti fi ca-se pela ine gá vel ne-
ces si da de de pro por ci o nar mos aos mu ni cí pi os con di -
ções de cus te ar a ilu mi na ção pú bli ca, o que, até ago-
ra, vem sen do di fi cul ta do pe las re i te ra das de ci sões
do Su pre mo Tri bu nal que tem ful mi na do de in cons ti tu -
ci o na li da de a ins ti tu i ção e co bran ça de taxa de ilu mi -
na ção pú bli ca, com igual fi na li da de da con tri bu i ção
ora pro pos ta.

Pela gran de re le vân cia do tema, es pe ro con tar
com o apo io dos no bres Pa res do Con gres so Na ci o -
nal para a apro va ção des ta emen da cons ti tu ci o nal.

Sala das Ses sões, 1º de mar ço de 2002. – Se-
na dor Ro me ro Jucá.
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 2002

Dá nova re da ção aos §§ 1º, 2º e 3º do
art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para fa cul -
tar a par ti ci pa ção do es tran ge i ro do mi ci li -
a do no Bra sil em ele i ções mu ni ci pa is.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se-
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3ºdo art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex-
to cons ti tu ci o nal:

Arti go úni co. Os §§ 1º, 2º e 3º do art. 14 da Cons-
ti tu i ção Fe de ral pas sam a vi ger com as se guin tes al-
te ra ções:

“Art. 14. ..............................................
§ 1º ....................................................
II – ........................................................
..............................................................
d) os es tran ge i ros do mi ci li a dos no Bra-

sil, para os fins de par ti ci pa ção em ele i ções
mu ni ci pa is, na for ma da lei.

§ 2º Não po dem alis tar-se como ele i to -
res os cons cri tos, du ran te o pe río do de ser-
vi ço mi li tar obri ga tó rio, e os es tran ge i ros,
ex ce tu a do o pre vis to na alí nea d do § 1º.

§ 3º ....................................................
..............................................................
I – a na ci o na li da de bra si le i ra, ex ce to

para o car go de ve re a dor, ao qual po dem
con cor rer os es tran ge i ros do mi ci li a dos no
Bra sil.

.......................................................(NR)

Jus ti fi ca ção
O ob je ti vo da pre sen te pro pos ta de emen da à

Cons ti tu i ção é o de fa cul tar aos es tran ge i ros do mi ci li a -
dos no Bra sil a par ti ci pa ção nas ele i ções mu ni ci pa is,
tan to no que diz res pe i to ao di re i to de voto como, ain-
da, no que se re fe re à pos si bi li da de de con cor re rem
ao car go de Ve re a dor.

Na ses são le gis la ti va pas sa da, a nos sa Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 61, de 1999, com o
mes mo ob je ti vo da pre sen te, foi re je i ta da, por não al-
can çar o quo rum de três quin tos de vo tos fa vo rá ve is.

Re le ve-se, en tre tan to, que a vo ta ção da pro-
posição re fe ri da re gis trou qua ren ta e dois vo tos fa vo -
rá ve is, sete abs ten ções e ape nas qua tro vo tos con-
trá ri os. Assim, par ti ci pa ram da vo ta ção ape nas cin-
qüen ta e três se na do res, o que nos leva à con clu são
de que, com quo rum ma i or, pro va vel men te a ini ci a ti -
va te ria sido aco lhi da.

Por essa ra zão e tam bém por que o § 5º do art. 60
da Cons ti tu i ção Fe de ral nos fa cul ta re a pre sen tar a

pro pos ta, uma vez que es ta mos em nova ses são le-
gis la ti va, de ci di mos sub me tê-la, no va men te, à apre-
ci a ção dos ilus tres co le gas.

Tra ta-se de al te rar os §§ 1º a 3º do art. 14 da Lei
Ma i or para per mi tir que o es tran ge i ro – des de que do-
mi ci li a do no Bra sil – pos sa par ti ci par das ele i ções
mu ni ci pa is da lo ca li da de onde mora e tra ba lha, vo tan -
do e po den do ser can di da to a ve re a dor.

No que se re fe re ao mé ri to des sa pro po si ção,
es ta mos cer tos de que o seu ob je ti vo tem o res pal do
do di re i to e se fun da men ta nas me lho res tra di ções do
nos so povo.

Com efe i to, cabe re cor dar aqui que o Bra sil é um
País que foi for ma do com a par ti ci pa ção de ci si va de
imi gran tes dos di ver sos Con ti nen tes. A na ci o na li da de 
bra si le i ra é, pois, uma na ci o na li da de mul ti cul tu ral,
que sem pre aco lheu as pes so as es tran ge i ras.

Ade ma is, vi ve mos hoje, no Mun do, um ex ten si -
vo pro ces so de Glo ba li za ção, sen do que, no âm bi to
re gi o nal, o Bra sil com põe o Mer co sul, que bus ca con-
gre gar os pa í ses do con ti nen te sul-americano.

A esse res pe i to, cum pre re cor dar aqui que o
Tra ta do de Ma as tricht deu a cada ci da dão da União
Eu ro péia o di re i to de vo tar e ser vo ta do em qual quer
dos es ta dos que a com põem.

Por ou tro lado, o nos so sis te ma cons ti tu ci o nal
repe le pos tu ras pre con ce i tu o sas e cha u vi nis tas, es tan -
do aber to a pro pos tas como a que ora apre sen ta mos.

Nes se sen ti do, já no seu art. 3º a nos sa Lei Ma i or
arrola, en tre os ob je ti vos fun da men ta is da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil, o de pro mo ver o bem de to dos,
sem pre con ce i tos de ori gem, raça, sexo, cor, ida de e
qua is quer ou tras for mas de dis cri mi na ção.

Por tan to, como se vê, a nos sa Cons ti tu i ção, já
nos seus pri me i ros dis po si ti vos, re pe le as dis cri mi na -
ções e os pre con ce i tos, in clu si ve por ra zões de ori-
gem (vale di zer, na ci o na li da de) das pes so as.

A pro pó si to, de ve mos fa zer re fe rên cia aqui à
Emen da Cons ti tu ci o nal de Re vi são nº3, de 1994, que
deu nova re da ção ao § 4º do art. 12 da Lei Ma i or, le-
van do-nos a re ver a po si ção es tre i ta que es ta be le cia
a per da de na ci o na li da de do bra si le i ro que vo lun ta ri a -
men te ad qui ris se ou tra na ci o na li da de.

A nos sa ini ci a ti va está, por tan to, em con for mi -
da de com os prin cí pi os nor te a do res de 5 de ou tu bro
de 1988, prin cí pi os es ses que, como vi mos logo aci-
ma, re pe lem os pre con ce i tos e as dis cri mi na ções.

Cum pre, ain da, re cor dar aqui que em pa í ses fi-
li a dos às mais di fe ren tes ten dên ci as po lí ti cas, en con -
tram-se ini ci a ti vas lou vá ve is no sen ti do de dar ao es-
tran ge i ro do mi ci li a do, o di re i to de par ti ci pa ção na vida
po lí ti ca da lo ca li da de que es co lheu como mo ra da.

Por con se guin te, o nos so Esta do de Di re i to De-
mo crá ti co não pode per ma ne cer in di fe ren te à ne ces -
si da de de dar voz e voto às gran des cor ren tes mi gra -
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tó ri as que vêm vi ver sob sua ju ris di ção e se to mam
ho mens de se gun da clas se por não po de rem in flu en -
ci ar as de ci sões de po lí ti cas pú bli cas, que lhes di zem
res pe i to, e não te rem ne nhum tipo de po der para as-
se gu rar a aten ção do go ver no, re la ti va men te, às suas
re i vin di ca ções. Afi nal, tam bém eles têm ne ces si da -
des de ha bi ta ção, sa ú de, edu ca ção e tudo isso se de-
ci de, em gran de par te, nos ple i tos mu ni ci pa is.

É hora, pois, de dar um fim a essa dis cri mi na ção 
ne ga ti va, afas tan do a as si me tria exis ten te no fato de

se exi gir dos es tran ge i ros res pe i to à le gis la ção dos
pa í ses an fi triões, sem lhes dar, em con tra par ti da, al-
guns di re i tos po lí ti cos fun da men ta is ine ren tes à pes-
soa hu ma na.

Ante o ex pos to, em face da re le vân cia po lí ti ca e
so ci al da pre sen te pro po si ção, so li ci ta mos o apo io dos
no bres co le gas Con gres sis tas para a sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 1º de mar ço de 2002. – Se-
na dor Alva ro Dias.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

* Art. 14. A so be ra nia po pu lar será exer ci da pelo
su frá gio uni ver sal e pelo voto di re to e se cre to, com
va lor igual para to dos, e, nos ter mos da lei, me di an te:

I – ple bis ci to;

II – re fe ren do;

III – ini ci a ti va po pu lar.

§ 1º O alis ta men to ele i to ral e o voto são:

I – obri ga tó ri os para os ma i o res de de zo i to
anos;

II – fa cul ta ti vos para:

a) os anal fa be tos;

b) os ma i o res de se ten ta anos;

c) os ma i o res de de zes se is e me no res de de zo i -
to anos.

§ 2º Não po dem alis tar-se como ele i to res os es-
tran ge i ros e, du ran te o pe río do do ser vi ço mi li tar obri-
ga tó rio, os cons cri tos.

§ 3º São con di ções de ele gi bi li da de, a for ma da
lei:

I – na ci o na li da de bra si le i ra;

II – o ple no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos;

III – o alis ta men to ele i to ral;

IV – o do mi cí lio ele i to ral na cir cuns cri ção;

V – a fi li a ção par ti dá ria;

VI – a ida de mí ni ma de:

a) trin ta e cin co anos para Pre si den te e Vi-
ce-Presidente da Re pú bli ca e Se na dor;

b) trin ta anos para Go ver na dor e Vi ce-Governador
de Esta do e do Dis tri to Fe de ral;

c) vin te e um anos para De pu ta do Fe de ral, De-
pu ta do Esta du al ou Dis tri tal, Pre fe i to, Vi ce-Prefeito e
juiz de paz;

d) de zo i to anos para Ve re a dor.
...........................................................................
“Art. 12. ...........................................................
I – ......................................................................

c) os nas ci dos no es tran ge i ro, de pai bra si le i ro
ou mãe bra si le i ra, des de que se jam re gis tra dos em
re par ti ção bra si le i ra com pe ten te, ou ve nham a re si dir
na Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil an tes da ma i o ri da -

de e, al can ça da esta, op tem em qual quer tem po pela
na ci o na li da de bra si le i ra;

II – .....................................................................

b) os es tran ge i ros de qual quer na ci o na li da de
re si den tes na Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil há mais
de trin ta anos inin ter rup tos e sem con de na ção pe nal,
des de que re que i ram a na ci o na li da de bra si le i ra.

§ 1º Aos por tu gue ses com re si dên cia per ma -
nen te no País, se hou ver re ci pro ci da de em fa vor dos
bra si le i ros, se rão atri bu í dos os di re i tos ine ren tes ao
bra si le i ro nato, sal vo os ca sos pre vis tos nes ta Cons ti -
tu i ção.

...........................................................................
§ 4º .................................................................
I – ......................................................................

II – ad qui rir ou tra na ci o na li da de por na tu ra li za -
ção vo lun tá ria."
....................................................................................

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 61, DE 1999

Dá nova re da ção aos §§ 2º e 3º do
art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se-
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
As pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção que aca bam
de ser li das es tão su je i tas às dis po si ções es pe cí fi cas
cons tan tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to
Inter no.

As ma té ri as se rão pu bli ca das e des pa cha das à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

OF. Nº 31/2002

Bra sí lia, 1º de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para so li ci tar

que de ter mi ne a re pu bli ca ção do Pro je to de Lei do
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Se na do nº 17/2002, de mi nha au to ria, que “al te ra a
Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro de 1973, que apro va
o Pla no Na ci o nal de Vi a ção, de modo a in clu ir, na Re-
la ção Des cri ti va das Ro do vi as do Sis te ma Ro do viá rio 
Fe de ral, a ro do via que es pe ci fi ca, sob a de sig na ção
de BR-433".

Escla re ço, que a de no mi na ção da BR de ve ria
ser BR-438 e não 433, ra zão pela qual es tou so li ci tan -
do a sua re pu bli ca ção.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de con si de -
ra ção e apre ço. – Se na dor Ro me ro Jucá.

OF. Nº 32/2002

Bra sí lia, 1º de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,

Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para so li ci tar
que de ter mi ne a re pu bli ca ção do Pro je to de Lei do
Se na do nº 18/2002, de mi nha au to ria, que “al te ra a
Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro de 1973, que apro va
o Pla no Na ci o nal de Vi a ção, de modo a in clu ir, na Re-
la ção Des cri ti va das Ro do vi as do Sis te ma Ro do viá rio 
Fe de ral, a ro do via que es pe ci fi ca, sob a de sig na ção
de BR-434".

Escla re ço, que a de no mi na ção da BR de ve ria
ser BR-439 e não 434, ra zão pela qual es tou so li ci tan -
do a sua re pu bli ca ção.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de con si de -
ra ção e apre ço. – Se na dor Ro me ro Jucá.

OF. Nº 33/2002

Bra sí lia, 1º de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,

Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para so li ci tar
que de ter mi ne a re pu bli ca ção do Pro je to de Lei do
Se na do nº 19/2002, de mi nha au to ria, que “al te ra a
Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro de 1973, que apro va
o Pla no Na ci o nal de Vi a ção, de modo a in clu ir, na Re-
la ção Des cri ti va das Ro do vi as do Sis te ma Ro do viá rio 
Fe de ral, a ro do via que es pe ci fi ca, sob a de sig na ção
de BR-435".

Escla re ço, que a de no mi na ção da BR de ve ria
ser BR-440 e não 435, ra zão pela qual es tou so li ci tan -
do a sua re pu bli ca ção.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de con si de -
ra ção e apre ço. – Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
A Pre si dên cia de fe re as so li ci ta ções cons tan tes dos
ofí ci os que aca bam de ser li dos, e de ter mi na a con-
fec ção de no vos avul sos dos re fe ri dos pro je tos.

São os se guin tes os pro je tos de lei
que se re pu bli ca:

(*)PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2002

Alte ra a Lei nº 5.917, de 10 de se-
tem bro de 1973, que apro va o Pla no Na-
ci o nal de Vi a ção, de modo a in clu ir na
Re la ção Des cri ti va das Ro do vi as do Sis-
te ma Ro do viá rio Fe de ral, a ro do via que
es pe ci fi ca, sob a de sig na ção de BR-438.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Inclua-se no item 2.2.2 – Re la ção Des cri -
ti va das Ro do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, Su-
bi tem Li ga ções, in te gran te do Ane xo do Pla no Na ci o -
nal de Vi a ção, apro va do pela Lei nº 5.917, de 10 de
se tem bro de 1973, o se guin te tre cho ro do viá rio:
2.2.2
BR-438
Pon tos de Pas sa gem – São João da Ba li za a Ro ra i -
nó po lis – BR-174 a BR-210
Uni da de da Fe de ra ção – RR
Exten são – 71km

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de tre cho lo ca li za do no su des te do
Esta do de Ro ra i ma. Re ve la-se de ex tre ma im por tân -
cia para o de sen vol vi men to na ci o nal e re gi o nal, li gan -
do dois im por tan tes mu ni cí pi os do es ta do, in clu si ve
por unir duas ro do vi as fe de ra is já exis ten tes.

A apro va ção do pre sen te pro je to é bas tan te
opor tu na, por tan to, por pro por ci o nar ao povo do in te -
ri or do Esta do um ca mi nho, uma ma ne i ra, de le var,
com se gu ran ça e ra pi dez, os pro du tos da ati vi da de
eco nô mi ca ge ra da na re gião até mes mo para Ma na -
us e o res to da re gião ama zô ni ca.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Ro me ro Jucá.

* Re pu bli ca do para cor re ção na de no mi na ção da BR.
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(*)PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 18, DE 2002

Alte ra a Lei nº 5.917, de 10 de se tem -
bro de 1973, que apro va o Pla no Na ci o nal 
de Vi a ção, de modo a in clu ir, na Re la ção
Des cri ti va das Ro do vi as do Sis te ma Ro-
do viá rio Fe de ral, a ro do via que es pe ci fi -
ca, sob a de sig na ção de BR-439.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Inclua-se no item 2.2.2 – Re la ção Des cri -

ti va das Ro do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, su-
bi tem Li ga ções, in te gran te do Ane xo do Pla no Na ci o -
nal de Vi a ção, apro va do pela Lei nº 5.917, de 10 de
se tem bro de 1973, o se guin te tre cho ro do viá rio:
2.2.2
BR-439
Pon tos de Pas sa gem – BR-174 – RR-202 – RR-171
– Ui ra mu tã
Uni da de da Fe de ra ção – RR
Exten são (km) – 180 km

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de tre cho lo ca li za do no ex tre mo nor-
des te do Esta do de Ro ra i ma com di re ção à fron te i ra
da Gu i a na. Re ve la-se de ex tre ma im por tân cia para o
de sen vol vi men to na ci o nal e re gi o nal, vez ser o meio
de es co a men to da pro du ção lo cal e cons ti tu ir-se em
uma sa í da para a fron te i ra com o dan tes re fe ri do país,
além de pos si bi li tar a de fe sa da fa i xa de fron te i ra,
com a ocu pa ção au to-sustentável do mu ni cí pio.

A apro va ção do pre sen te pro je to é bas tan te
opor tu na, por tan to, por pro por ci o nar ao povo do in te -
ri or do Esta do um ca mi nho, uma ma ne i ra, de le var,
com se gu ran ça e ra pi dez, os pro du tos da ati vi da de
eco nô mi ca ge ra da na re gião, abrin do-se, in clu si ve,
por tas para a ex por ta ção.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Ro me ro Jucá.

(*) Re pu bli ca do para cor re ção na de no mi na ção da BR.
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(*)PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 19, DE 2002

Alte ra a Lei nº 5.917, de 10 de se-
tem bro de 1973, que apro va o Pla no Na ci -
o nal de Vi a ção, de modo a in clu ir, na Re-
la ção Des cri ti va das Ro do vi as do Sis te -
ma Ro do viá rio Fe de ral, a ro do via que es-
pe ci fi ca, sob a de sig na ção de BR-440.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Inclua-se no item 2.2.2 – Re la ção Des cri -

ti va das Ro do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, Su-
bi tem Li ga ções, in te gran te do Ane xo do Pla no Na ci o -
nal de Vi a ção, apro va do pela Lei nº 5.917, de 10 de
se tem bro de 1973, o se guin te tre cho ro do viá rio:
2.2.2
BR-440
Pon tos de Pas sa gem – Mu ca jaí a Alto Ale gre, pela
RR-325 e Estra da Tron co do Api aú.
Uni da de da Fe de ra ção – RR
Exten são – 150km

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de tre cho lo ca li za do no oes te do Esta-
do de Ro ra i ma com di re ção à fron te i ra da Ve ne zu e la.
Re ve la-se de ex tre ma im por tân cia para o de sen vol vi -
men to re gi o nal, vez ser o meio de es co a men to da
pro du ção lo cal e cons ti tu ir-se em uma sa í da para a
fron te i ra com dan tes re fe ri do país, além de pro pi ci ar a
ocu pa ção da re gião fron te i ri ça, de fen den do o nos so
País.

A apro va ção do pre sen te pro je to é bas tan te
opor tu na por tan to, por pro por ci o nar ao povo do in te ri -
or do es ta do um ca mi nho, uma ma ne i ra, de le var, com
se gu ran ça e ra pi dez, os pro du tos da ati vi da de eco nô -
mi ca ge ra da na re gião, abrin do-se, in clu si ve, por tas
para a ex por ta ção.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Ro me ro Jucá.

* Re pu bli ca do para cor re ção na de no mi na ção da BR.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

OF./CAE/02/02

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
De con for mi da de com o dis pos to no in ci so I, do

art. 334, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
so li ci to a Vos sa Exce lên cia pro vi dên ci as no sen ti do
de que seja de cla ra da pre ju di ci a li da de do PRS nº56, de
1999 que “al te ra o § 3º do art. 12 da Re so lu ção nº78, de
1998, que dis põe so bre as ope ra ções de cré di to in ter -
no e ex ter no dos es ta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos mu-
ni cí pi os e de suas res pec ti vas au tar qui as e fun da -
ções, in clu si ve con ces são de ga ran ti as, seus li mi tes e
con di ções de au to ri za ção, e dá ou tras pro vi dên ci as”,
em vir tu de da pro mul ga ção da Re so lu ção nº 43, de
2001, do Se na do Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
Pre si den te.

OF./CAE/03/02

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
De con for mi da de com o dis pos to no in ci so I, do

art. 334, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, so li -
ci to a Vos sa Exce lên cia pro vi dên ci as no sen ti do de que
seja de cla ra da pre ju di ci a li da de do PRS nº 91, de 1999
que “Alte ra a Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 78, de
1998, mo di fi can do a re da ção do in ci so II, do art. 6º e dá
ou tras pro vi dên ci as”, em vir tu de da pro mul ga ção da
Re so lu ção nº 43, de 2001, do Se na do Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
Pre si den te.

OF./CAE/04/02

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
De con for mi da de com o dis pos to no in ci so I, do

art. 334, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
so li ci to a Vos sa Exce lên cia pro vi dên ci as no sen ti do
de que seja de cla ra da pre ju di ci a li da de do PRS nº 31,
de 2000 que “al te ra dis po si ti vos da Re so lu ção nº 78,
de 1998, para re gu la men tar as an te ci pa ções de re ce -
i ta re a li za das di re ta men te com con tri bu in tes”, em vir-
tu de da pro mul ga ção da Re so lu ção nº 43, de 2001,
do Se na do Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os ofí ci os li dos vão à pu bli ca ção.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre -
tário, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre -
tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Dan do
con ti nu i da de à lis ta de ora do res, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to à
tri bu na hoje para, no va men te, abor dar um tema que
con si de ro da ma i or re le vân cia para o País, es pe ci al -
men te para a Re gião Ama zô ni ca. Tra ta-se da re di vi -
são ter ri to ri al do País.

O Se na do Fe de ral, que é a Casa que re pre sen ta 
os Esta dos e, por tan to, a Fe de ra ção, apro vou três
pro je tos de mi nha au to ria que pro põem ple bis ci to ob-
je ti van do a cri a ção de três no vos Esta dos: o Esta do
de Ta pa jós, por des mem bra men to de Mu ni cí pi os do
oes te do Pará; a cri a ção do Esta do do Ara gua ia, por
des mem bra men to de Mu ni cí pi os da me ta de nor te do
Esta do do Mato Gros so, com pre en den do o que lá os
ma to-grossenses cha mam de Nor tão, e o Ara gua ia
pro pri a men te dito; e pro pus tam bém a cri a ção do
Esta do do So li mões, por des mem bra men to de Mu ni -
cí pi os do oes te do Ama zo nas. Esse úl ti mo pro je to foi
mo di fi ca do por um subs ti tu ti vo do Se na dor Jef fer son
Pé res, su ge rin do que, em vez da cri a ção de um Esta-
do, o Esta do do So li mões, fos sem cri a dos três Ter ri tó -
ri os Fe de ra is, por que, se gun do a ar gu men ta ção do
Se na dor, aque les Mu ni cí pi os do oes te do Ama zo nas
pos su em uma es tru tu ra pre ca rís si ma e são es cas sa -
men te po vo a dos. Por tan to, a pas sa gem pelo es tá gio
de Ter ri tó rio Fe de ral se ria mu i to im por tan te para ha-
ver, pri me i ro, a pre sen ça do Po der Pú bli co Fe de ral,
in du zin do mes mo a for ma ção das es tru tu ras ne ces -
sá ri as para a cri a ção dos Esta dos ou de um Esta do
num fu tu ro pró xi mo.

Par ti cu lar men te, Sr. Pre si den te, sou con tra a fi-
gu ra de Ter ri tó rio Fe de ral. E ex pli co: nas ci num Ter ri -
tó rio Fe de ral – o en tão Ter ri tó rio Fe de ral do Rio Bran-
co, que foi des mem bra do do Esta do do Ama zo nas e
que, após 45 anos, veio a se trans for mar no atu al
Esta do de Ro ra i ma, por uma de ci são so be ra na da
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te de 1988. Então, a
ex pe riên cia de Ter ri tó rio Fe de ral, pelo me nos no mo-
de lo da que la épo ca, foi uma ex pe riên cia que não de-
se jo para ne nhu ma lo ca li da de bra si le i ra, por se tra tar
de um mo de lo di ta to ri al. Os go ver na do res eram no-
me a dos sem ne nhum tipo de cri té rio – a es co lha ge-
ral men te era fe i ta por pes so as li ga das à cú pu la do po-
der em Bra sí lia. Por tan to, eles as su mi am o go ver no
des co nhe cen do a re gião e a po pu la ção que ali vi via.
Com isso, já che ga vam lá qua se que obri ga to ri a men -
te le van do uma equi pe com pes so as da sua con fi an -
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ça para as ses so rá-los. Isso for ma va uma es pé cie de
quis to den tro da so ci e da de, ini bin do a for ma ção de li-
de ran ças par ti dá ri as, em pre sa ri a is e clas sis tas, tor-
nan do o ci da dão um in di ví duo de se gun da ca te go ria.
Por quê? Por que não ele gia o Go ver na dor, não ele gia 
Se na do res – os Ter ri tó ri os não têm re pre sen ta ção no
Se na do Fe de ral –, ele gia ape nas a me ta de da Ban ca -
da do me nor Esta do com re pre sen ta ção na Câ ma ra
Fe de ral, isto é, ape nas qua tro De pu ta dos Fe de ra is.
Não ti nham re pre sen ta ção es ta du al por não exis tir
Assem bléia Le gis la ti va nos Ter ri tó ri os. Não ha via Tri-
bu nal de Con tas nos Ter ri tó ri os – o Tri bu nal de Con-
tas do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os está lo ca li za do
aqui em Bra sí lia – e o Tri bu nal de Jus ti ça era o Tri bu -
nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os, que
tam bém se lo ca li za aqui em Bra sí lia. 

Ora, se o ar gu men to prin ci pal para essa re di vi -
são é jus ta men te a des cen tra li za ção, ou seja, apro xi -
mar mais o Po der Pú bli co do ci da dão, com a cri a ção
do Ter ri tó rio ocor re o con trá rio: iso la-se o ci da dão do
Po der Cen tral. É algo es drú xu lo: a par te ele i to ral fica,
ge ral men te, su bor di na da ao Esta do mais pró xi mo. No
caso dos Ter ri tó ri os do Ama zo nas, eles fi ca rão su bor -
di na dos ao Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Ama zo nas.
Qu an to à Jus ti ça Co mum, a su bor di na ção será ao Tri-
bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os.

Mas, de qual quer for ma, é um mal me nor do que
de i xar como está. O que ve mos hoje? A pro pos ta de
cri a ção do Esta do do Ta pa jós é, a meu ver, a que tem
mais con sis tên cia. Eu di ria mes mo que se tra ta de um
Esta do que de fato já exis te, pre ci sa ape nas se tor nar
de di re i to um novo Esta do da Fe de ra ção. Se não, ve ja -
mos: lá, há 25 Mu ni cí pi os, que cor res pon dem a uma
área de 517.867 qui lô me tros qua dra dos – veja bem,
Se na dor Na bor Jú ni or, duas ve zes o ta ma nho do Esta-
do de São Pa u lo, e tem ape nas 25 mu ni cí pi os. Então,
cada Mu ni cí pio ali pos sui uma di men são enor me, im-
pe din do uma ad mi nis tra ção mais ade qua da, fu gin do
ao prin cí pio bá si co da ad mi nis tra ção, que é jus ta men te 
a des cen tra li za ção, é a ação ad mi nis tra ti va apro ximan-
do-se do ci da dão. E lá, nes ses 517.867 qui lô me tros
qua dra dos, mo ram, se gun do o úl ti mo re cen se a men -
to, 1 mi lhão e 28 mil pes so as. É uma re gião ri quís si ma 
em mi ne ra is, em bi o di ver si da de, que con ta tam bém
com um por to fa bu lo so na ci da de de San ta rém. 

Aliás, pre ci so aqui fa zer jus ti ça. Não foi uma
idéia mi nha a cri a ção do Esta do do Ta pa jós. Ape nas
res sus ci tei, de sen ga ve tei uma idéia que vem des de a
Cons ti tu in te, ou me lhor, an tes da Cons ti tu in te. Se gun -
do os da dos his tó ri cos, vem de mais de 100 anos a
luta do povo da que la re gião, prin ci pal men te de San ta -
rém, pela eman ci pa ção po lí ti ca, já que a re a li da de é
mu i to di fe ren te da re a li da de de Be lém, que está na
ou tra pon ta do Esta do. O Pará tem 1,3 mi lhão de qui-
lô me tros qua dra dos e a sede fica na pon ta les te, na

beira da baía do Gu a ja rá, dis tan te de ma is do rio Ta pa -
jós, onde pre ten de mos re al men te cri ar esse Esta do.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Com o ma i or pra zer, Se na dor, tão logo ter mi ne meu ra-
ci o cí nio. Esse pro je to, por tan to, foi apro va do no Se na do
e ago ra está na Câ ma ra dos De pu ta dos, com re que ri -
men to de ur gên cia, na lis ta da Ordem do Dia, para ser
vo ta do. Ele foi re ti ra do da pa u ta no dia 6 de de zem bro,
por que apa re ce ram ma té ri as mais re le van tes.

Gos ta ria de cha mar a aten ção para a re le vân cia
des sa ma té ria. O que se apro vou no Se na do e se está
ten tan do apro var na Câ ma ra não é já a cri a ção do Esta-
do, mas a con vo ca ção de um ple bis ci to, para que a po-
pu la ção, pelo voto, diga se quer, ou não, o des mem bra -
men to des ses Mu ni cí pi os para a cri a ção do novo Esta-
do. Ora, no ano de 2000, esse pro je to foi para a Câ ma -
ra, Casa que re pre sen ta o povo – se gun do de fi ni ção
cons ti tu ci o nal, o Se na do re pre sen ta os Esta dos –, já
es ta mos em 2001, e, até ago ra, os De pu ta dos es tão
”co zi nhan do“ a idéia. Aliás, o pro je to de cri a ção do Ta-
pa jós está en ga ve ta do na Câ ma ra des de 1992.

Então, gos ta ria de ape lar à po pu la ção das re-
giões in te res sa das no des mem bra men to para que
pres si o nem – no bom sen ti do – os De pu ta dos a vo ta -
rem a ma té ria. S. Exªs es tão im pe din do o povo de fa-
lar. Não está em dis cus são a cri a ção do Esta do; só
de po is de a po pu la ção se ex pres sar fa vo ra vel men te
ela será dis cu ti da.

Antes de fa lar do Ara gua ia e dos ter ri tó ri os com
mais de ta lhes, ou vi rei, com mu i ta hon ra, o Se na dor
Na bor Jú ni or, re pre sen tan te do Acre, um Esta do
ama zô ni da. O Acre é um exem plo di fe ren te: sua área
foi com pra da da Bo lí via pelo Bra sil; ela pas sou pelo
es tá gio de ter ri tó rio e hoje é Esta do.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – No bre Se-
na dor Mo za ril do Ca val can ti, de se jo ex pres sar mi nha
con cor dân cia com a tese de fen di da por V.Exª, dan do
ên fa se a uma nova re di vi são ter ri to ri al do Bra sil. Acre-
di to que um país como o nos so, cuja ex ten são ter ri to -
ri al atin ge oito mi lhões e qui nhen tos mil qui lô me tros
qua dra dos, exi ge uma nova for ma ta ção in ter na, pois
é mu i to li mi ta do, re al men te, o qua dro atu al, de ape-
nas 26 Esta dos e um Dis tri to Fe de ral. Faço ques tão
de ci tar, in clu si ve, a exis tên cia de an ti gos es tu dos, al-
guns re mon tan do a mais de 30 anos, os qua is pro-
põem a cri a ção de no vos Esta dos e Ter ri tó ri os. Acre-
di to que a Fe de ra ção bra si le i ra de ve ria ter, pelo me-
nos, 40 a 45 uni da des. Ve ri fi ca mos a exis tên cia de
Esta dos com mais de dois mi lhões de qui lô me tros
qua dra dos, como é o caso do Ama zo nas; o Pará tem
mais de um mi lhão – o que di fi cul ta aos res pec ti vos
go ver nan tes o cum pri men to de suas obri ga ções, de-
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vi do a se rem áre as com dis tân ci as e pe cu li a ri da des
tão ex pres si vas. Na Re gião Nor te, há Mu ni cí pi os
ama zo nen ses, como Gu a ja rá, Boca do Acre e Ipi xu -
na, dis tan tes de Ma na us e pró xi mos a ci da des acre a -
nas, aon de as ações do Go ver no do Ama zo nas cus-
tam a che gar, o que leva sua po pu la ção a va ler-se
mais dos ser vi ços do Esta do do Acre. Não pos so de i -
xar, por tan to, de ser in te i ra men te fa vo rá vel à tese da
re di vi são ter ri to ri al, ex pres sa num pro je to co e ren te e
po si ti vo, como o de V. Exª, que man da ou vir, em ple-
bis ci to, os ha bi tan tes das áre as afe ta das, tan to as
que se ri am des mem bra das como aque las onde ser
cri a ri am no vos Esta dos. Ou seja, no caso do Pará, a
con sul ta te ria que abran ger a po pu la ção de to das as
suas co mu ni da des, in clu si ve o povo da re gião do Ta pa -
jós, com aque les 25 Mu ni cí pi os a que se re fe riu V. Exª.
Este pro je to é um va li o so pas so para ob ter-se, re al -
men te, uma re di vi são ter ri to ri al do Bra sil. No que tan-
ge à dis cor dân cia de V. Exª, so bre a cri a ção de ter ri tó -
ri os fe de ra is, ad mi to que a re gião do Ta pa jós pode
ser trans for ma da em Esta do, por que já tem es tru tu ra
para isso – mas, de ime di a to, se ria mais di fí cil cri ar
Esta dos em ou tras áre as, como o Alto So li mões, o
Alto Ju ruá ou o Pu rus. Con si de ro que a so lu ção ide al
está na cri a ção, pri me i ro dos Ter ri tó ri os, como es tá -
gio pre li mi nar à sua pos te ri or trans for ma ção em Esta-
dos, a exem plo do que ocor reu com os an ti gos Ter ri -
tó ri os do Acre, Ro ra i ma, Ron dô nia e Ama pá. O que
se po de ria fa zer é fi xar um pra zo de 20 ou 30 anos, a
fim de que es ses Ter ri tó ri os se vi a bi li zem, an tes de
se rem trans for ma dos em Uni da des Fe de ra das au tô -
no mas. A mi nha pre o cu pa ção é de or dem prá ti ca,
como se vê, e se ba se ia no fato de que a cri a ção de
um Esta do de man da, logo de iní cio, uma gran de es-
tru tu ra ad mi nis tra ti va – como dis se V. Exª, Tri bu nal
de Jus ti ça, Tri bu nal de Con tas, Assem bléia Le gis la -
tiva, Câ ma ras de Ve re a do res, se cre ta ri as e ou tros ór-
gãos – e, sem que es sas re giões te nham re ce i ta ade-
qua da para o cus te io de tais des pe sas, a mu dan ça não
é re co men dá vel. Então, ain da ad vo go a tese do Se na -
dor Jef fer son Pé res, de que de ve ría mos cri ar, ini ci al -
men te, Ter ri tó ri os Fe de ra is, fi xan do um pra zo má xi mo, 
de 20 ou 30 anos, para ob ter-se a sua vi a bi li za ção po lí -
ti ca e eco nô mi ca. Aí, sim, se ri am ele va dos à ca te go ria
de Esta do. Esta é a mo des ta con tri bu i ção que faço
ques tão de pres tar ao bri lhan te dis cur so de V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Aliás, uma gran de con tri bu i ção, Se na dor Na bor Jú-
ni or. V. Exª, que já foi Go ver na dor do Acre e Se na dor
por vá ri os man da tos, tem uma vi são mu i to gran de da
Ama zô nia e do Bra sil. 

Con cor do com V.Exª que te mos de pen sar no as-
sun to. Emi ti mi nha opi nião pes so al con trá ria à cri a ção
de ter ri tó ri os fe de ra is, mas a dis cus são pode evo lu ir e
po de mos ela bo rar uma es pé cie de es ta tu to dos ter ri tó -
ri os fe de ra is e, como dis se V. Exª, es ta be le cer um pra-

zo para que eles não se tor nem uma es pé cie de ca pi -
ta nia he re di tá ria ou de do mí nio do po der cen tral. É
com isso que te mos de ter cu i da do. A par tir da nos sa
ex pe riên cia com os ter ri tó ri os fe de ra is de Ro ra i ma,
Ama pá e Ron dô nia, par ti ría mos para uma le gis la ção
que pu des se ser cha ma da de es ta tu to dos ter ri tó ri os
fe de ra is, es ta be le cen do cri té ri os mais avan ça dos.

Com re la ção ao ple bis ci to, tra ta-se de uma exi-
gên cia cons ti tu ci o nal, que pas sou a exis tir a par tir da
Cons ti tu i ção de 1988. Antes, cri a vam-se Ter ri tó rio e
Esta do sem con sul tar a po pu la ção in te res sa da, di re ta 
ou in di re ta men te. Aliás, nes se par ti cu lar, dis cor do da
lei com ple men tar que foi apro va da pelo Con gres so,
que diz que a po pu la ção in te res sa da é a dos Mu ni cí -
pi os que vão ser des mem bra dos e dos que vão fi car
re ma nes cen tes. Se ria o mes mo que, no mo men to da
in de pen dên cia do Bra sil, ti vés se mos con sul ta do Por-
tu gal, fe i to um ple bis ci to para sa ber se aque le País
ace i ta va nos sa in de pen dên cia. Então, pen so que
essa lei com ple men tar é in cons ti tu ci o nal, mas esse é
um de ba te para mais adi an te. 

O que me in te res sa ago ra é dis cu tir e apro var –
e ape lar para que a Câ ma ra tam bém apro ve – es ses
pro je tos que pre vê em a re a li za ção dos ple bis ci tos. Já
fa lei do Ta pa jós e – re pi to – ape lo à po pu la ção, aos
Pre fe i tos e aos lí de res da que la re gião para que fa çam 
ges tões jun to aos De pu ta dos Fe de ra is, a fim de  que
esse pro je to de de cre to le gis la ti vo que con vo ca o ple-
bis ci to pos sa ser apro va do ra pi da men te. No caso do
Ta pa jós, es tá-se aguar dan do ape nas a sua in clu são
na Ordem do Dia para ser vo ta do. 

O pro je to de de cre to le gis la ti vo que con vo ca o ple-
bis ci to para cri a ção do Esta do do Ara gua ia foi para a
Câ ma ra em 2001 e está com o Re la tor, na Co mis são da
Ama zô nia e de De sen vol vi men to Re gi o nal, De pu ta do
Ri car te de Fre i tas, que é ra di cal men te con tra a idéia. E o
De pu ta do, que é re pre sen tan te da po pu la ção, está fa-
zen do um tra ba lho an ti de mo crá ti co. Re ce beu dela uma
pro cu ra ção para re pre sen tá-la e deve, por tan to, de vol -
ver a ela o di re i to de, no ple bis ci to, ma ni fes tar se quer ou
não a cri a ção do Esta do. A po pu la ção não deu a S. Exª
pro cu ra ção para di zer, so zi nho, se con cor da ou não
com a cri a ção do Esta do, não pro pi ci an do se quer à po-
pu la ção o di re i to de fa lar.

Sen do as sim, des ta tri bu na, ape lo ao De pu ta do
Ri car te de Fre i tas, para que seja de mo cra ta e emi ta
seu pa re cer, per mi tin do ao povo que se pro nun cie.
Não po de mos amor da çar o povo. Se, no ple bis ci to, o
povo dis ser que não quer, pa ra-se o pro ces so.

Para ilus trar a si tu a ção, na área em que pro po -
nho a cri a ção do Esta do do Ara gua ia, exis tem
685.901 ha bi tan tes, se gun do cen so do IBGE. Po rém,
de acor do com da dos dos Pre fe i tos da re gião, ali há
mu i to mais de 1 mi lhão de ha bi tan tes. A área do Ara-
gua ia é vá ri as ve zes a área do Esta do de São Pa u lo:
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são 515.415 km2 com ape nas 51 Mu ni cí pi os. É um
Esta do de fato, mas não o é de di re i to. Tra ta-se de
uma área al ta men te pro du ti va que pre ci sa, efe ti va -
men te, da des cen tra li za ção do po der de Cu i a bá para
uma das ci da des da que la re gião – Si nop ou ou tra ci-
da de qual quer –, para que cen tra li ze me lhor o aten di -
men to a po pu la ção e in du za seu de sen vol vi men to.

Qu an to ao pro je to que cria os ter ri tó ri os no Ama-
zo nas, o do Rio Ne gro, que tem 294.000 km2 – por tan to,
ma i or do que o Esta do de São Pa u lo –, há ape nas três
Mu ni cí pi os. Se na dor Na bor Jú ni or, V. Exª co nhe ce
aque la re gião, na fron te i ra com a Ve ne zu e la e com a
Co lôm bia, uma fron te i ra al ta men te vul ne rá vel. O Bra sil
pre ci sa, de fato, es tar pre sen te lá, não ape nas com um
quar tel das For ças Arma das ou com um con tin gen te de
três ou qua tro po li ci a is fe de ra is, mas, sim, com bra si le i -
ros que in du zam seu de sen vol vi men to. Daí por que a
cri a ção do ter ri tó rio se ria mu i to opor tu na.

O Ter ri tó rio do So li mões tem 302.000 km2 – ma i -
or do que o Esta do de São Pa u lo –, 13 Mu ni cí pi os e
faz fron te i ra tam bém com a Co lôm bia.

Por fim, o Ter ri tó rio do Ju ruá, que faz fron te i ra
com o Esta do do Se na dor Na bor Jú ni or, tem 112.000
km2 – ma i or do que o Esta do de San ta Ca ta ri na, que
tem 94.000 km2 – e ape nas sete Mu ni cí pi os, va zi os,
aber tos e, por tan to, pro pí ci os ao nar co trá fi co, ao con-
tra ban do de ar mas. Há até mes mo de nún ci as com-
pro va das da pre sen ça de guer ri lhe i ros no Acre e nes-
sa área do Ju ruá, no Ama zo nas, vin dos do Peru e da
Co lôm bia.

Pela de fe sa do nos so ter ri tó rio na ci o nal, a cri a -
ção des ses ter ri tó ri os por des mem bra men to de Mu ni -
cí pi os do Ama zo nas já es ta ria jus ti fi ca da.

Sr. Pre si den te, para con clu ir, faço re fe rên ci as elo-
gi o sas ao Go ver na dor Si que i ra Cam pos. Na con tra mão
do que dis se V. Exª, a cri a ção di re ta de Esta dos deu cer-
to em Mato Gros so do Sul e em To can tins. Esta mos
ven do uma pro pa gan da ins ti tu ci o nal do Esta do de To-
can tins mu i to bem fe i ta, que diz mu i to cla ra men te tudo o
que eu po de ria fa lar nes te dis cur so. A re di vi são ter ri to ri -
al é, na ver da de, a mul ti pli ca ção de opor tu ni da des, dan-
do chan ce ao ci da dão de se de sen vol ver. E o To can tins
é o ma i or exem plo dis so, se gui do do Mato Gros so do
Sul e tam bém dos Ter ri tó ri os de Ron dô nia, Ro ra i ma e
Ama pá, que pas sa ram pelo es tá gio de Ter ri tó ri os e hoje
são Esta dos. Ron dô nia e Ro ra i ma são Esta dos ri quís si -
mos do pon to de vis ta de po ten ci a li da des, com toda in-
fra-estrutura de es tra das, ener gia, pon tes, tudo pron to,
ape nas aguar dan do a che ga da dos em pre sá ri os, o que
já co me çou a acon te cer.

E es ta mos, por tan to, com es ses exem plos, Sr.
Pre si den te, a cla mar que a Câ ma ra dos De pu ta dos
não de i xe mor rer en ga ve ta dos es ses pro je tos pelo
bem do País, mas, es pe ci al men te, pelo bem da Ama-

zô nia, para que essa re gião, efe ti va men te, con ti nue a
ser bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Na bor Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra
pela Li de ran ça do Go ver no para fa zer uma co mu ni ca -
ção rá pi da e um re gis tro que con si de ro ex tre ma men te 
im por tan te.

Esta mos dis cu tin do a cada dia, no Con gres so e
tam bém no Se na do, a ques tão do com ba te à in se gu -
ran ça e, por tan to, a ação do Go ver no Fe de ral e da se-
gu ran ça pú bli ca no País. Te nho em mãos um qua dro
que de mons tra o es for ço do Mi nis tro Aloy sio Nu nes
no sen ti do de li be rar re cur sos para os Esta dos e os
Mu ni cí pi os, para que ações for tes pos sam ser im ple -
men ta das nes sa ques tão da se gu ran ça.

No Orça men to de 2001, para o DPF/Fu na pol, fo-
ram li be ra dos 95% dos re cur sos a ele des ti na dos; para
o Fun do Pe ni ten ciá rio – Fun pen, 96% dos re cur sos;
para o Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça e Edu ca ção de
Trân si to – De na tran/Fun set, 91% dos re cur sos; para o
Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca – Se-
nasp/FNSP, 99% dos re cur sos. Por tan to, essa foi uma
exe cu ção or ça men tá ria ex tre ma men te im por tan te,
que de mons tra a apli ca ção de mais de R$1,2 bi lhão.

Faço este re gis tro por que, quan do se dis cu te
essa ques tão, mu i tas ve zes se fala na au sên cia de li-
be ra ção de re cur sos por par te do Go ver no Fe de ral,
mas a re a li da de é ou tra: o Go ver no Fe de ral foi sen sí -
vel e atu an te, apro vou no Orça men to de 2001 um re-
cur so subs tan ci al, já tem apro va do no Orça men to de
2002 mais de R$1,1 bi lhão para a área da se gu ran ça,
e, a des pe i to do que se diz, essa exe cu ção or ça men -
tá ria está sen do re a li za da com mu i ta se ri e da de e com
mu i to com pro mis so pelo Go ver no Fe de ral.

Qu e ro lou var aqui a ação do Mi nis tro Aluy sio
Nu nes e pe dir a pu bli ca ção des se qua dro do Mi nis té -
rio da Jus ti ça, que de mons tra a li be ra ção de re cur sos
de cus te io e de ca pi tal para os pro gra mas de se gu -
ran ça por todo o Bra sil.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Ro me ro
Jucá, o Sr. Na bor Jú ni or, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo za ril -
do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Mo re i ra Men des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje es ta mos co-
me mo ran do o Dia do Tu ris mo, e ama nhã será ce le -
bra do o Dia do Tu ris mo Eco ló gi co. Este é o Ano Inter-
na ci o nal do Tu ris mo Eco ló gi co.

Na qua li da de de Pre si den te da Sub co mis são de
Tu ris mo do Se na do, eu não po de ria de i xar de re gis -
trar esse fato, fa zer al guns co men tá ri os so bre a in dús -
tria do tu ris mo no Bra sil e ren der ho me na gens a to dos 
aque les que, di re ta ou in di re ta men te, con tri bu em
para o for ta le ci men to des se seg men to im por tan tís si -
mo da nos sa eco no mia.

É pre ci so ho me na ge ar e re co nhe cer o tra ba lho
da Con fe de ra ção Na ci o nal do Tu ris mo, na pes soa do
nos so ami go Nel son de Abreu Pin to; da Fe de ra ção
Na ci o nal do Tu ris mo, na pes soa do Mi che lão, Mi chel
Tuma Ness; de as so ci a ções como a Asso ci a ção Bra si -
le i ra de Ho téis e as Abavs, a na ci o nal e as es ta du a is;
dos sin di ca tos das em pre sas de tu ris mo de to dos os
Esta dos; das em pre sas de trans por te aé reo e ter res -
tre; dos sin di ca tos dos tra ba lha do res de tu ris mo por
todo este imen so Bra sil. É pre ci so re co nhe cer o tra ba -
lho in can sá vel des ses bra si le i ros que es tão aju dan do
a cons tru ir uma nova in dús tria de tu ris mo no Bra sil,
in dús tria esta que gera em pre gos e ren da com uma
ve lo ci da de que ne nhu ma ou tra ati vi da de eco nô mi ca
é ca paz de ge rar, Sr. Pre si den te.

Des de que che guei a esta Casa, abra cei a ca u -
sa do tu ris mo. Tal vez por co nhe cer um pou co os seus
me an dros e por ser um mo des to em pre sá rio do ramo
de tu ris mo, per ce bi que se ria uma das fon tes da eco-
no mia que mais cres ce ria nes te sé cu lo. E não te nho
dú vi da de que es ta mos ca mi nhan do nes se sen ti do.

O Bra sil é um país fan tás ti co em tu ris mo. Te mos
oito mil qui lô me tros de cos ta, com pra i as mag ní fi cas,
des ti nos tu rís ti cos os mais va ri a dos e os mais fan tás -
ti cos des te pla ne ta – o Pan ta nal do Mato Gros so; a
Ama zô nia, essa gri fe co nhe ci da no mun do todo e tão
co bi ça da; o Vale do Gu a po ré, lá no meu Esta do. E,
por tan to, des de que aqui che guei te nho fa la do mu i to
so bre o tu ris mo. Te nho fe i to mu i tos pro nun ci a men tos.
Apre sen tei vá ri os pro je tos de lei re la ci o na dos ao se-
tor. Re a li za mos di ver sas au diên ci as pú bli cas com sig-

ni fi ca ti vas au to ri da des e re pre sen tan tes do tu ris mo.
Com pa re ce mos a di ver sos even tos re la ci o na dos ao
tu ris mo, aqui no Bra sil e no ex te ri or, sem pre le van do
o nome do Bra sil e o do meu Esta do, Ron dô nia.

Apre sen tei emen da ao Orça men to des ti na da ao
de sen vol vi men to do eco tu ris mo na Re gião Nor te. O
Orça men to des te ano, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se-
na do res, des ti nou cer ca de R$ 65,5 mi lhões para o
de sen vol vi men to da in fra-estrutura do tu ris mo no Bra-
sil, o que ain da é mu i to pou co. O Bra sil não dá a re le -
vân cia que de ve ria a essa im por tan te in dús tria sem
cha mi né, que não po lui e, como eu dis se, que gera
em pre go e ren da com gran de ca pa ci da de e ve lo ci da -
de, como ne nhu ma ou tra ati vi da de o faz.

Se gun do a Orga ni za ção Mun di al do Tu ris mo,
nos pri me i ros me ses de 2001, o tu ris mo in ter na ci o nal 
cres ceu cer ca de 3%, mas, após o 11 de se tem bro,
com os fa tos ocor ri dos nos Esta dos Uni dos, o tu ris mo 
in ter na ci o nal caiu 11%, num re gis tro de 689 mi lhões
de de sem bar ques in ter na ci o na is. De de zem bro de
2001 para cá, co me ça ram a ocor rer mu dan ças in te -
res san tes: o tu ris ta tro cou o avião pelo car ro, ôni bus e
trens, de i xou de vi a jar para o ex te ri or e pas sou a dar
mais va lor aos des ti nos tu rís ti cos do seu país. Não foi
di fe ren te aqui no Bra sil. Ti ve mos ver da de i ra men te um
in cre men to no tu ris mo in ter no e uma que da no tu ris -
mo de den tro para fora do Bra sil. Isso é bom si nal,
por que va lo ri za a ati vi da de tu rís ti ca den tro do País.

O mun do co me çou a dar si na is de cres ci men to,
e, com cer te za, o tu ris mo acom pa nha rá a evo lu ção
da eco no mia mun di al, sen do de ci si vos a si tu a ção in-
ter na de cada país e o in te res se e a ca pa ci da de cri a ti -
va de suas li de ran ças pú bli cas e pri va das nes sa
ques tão.

Pen so, Sr. Pre si den te, que de ve mos, den tro
des sa óti ca, tam bém for ta le cer o eco tu ris mo. Ama-
nhã, co me mo ra-se o Dia Na ci o nal do Eco tu ris mo. É
uma ati vi da de re la ti va men te nova, de pou co mais de
dez anos, e o Bra sil deve ex plo rar esse fi lão, por que,
nes se as pec to, se so bre põe a to dos os ou tros pa í ses
do mun do. Te mos aqui 34 par ques na ci o na is, 23 re-
ser vas bi o ló gi cas e 14 áre as de pro du ção am bi en tal.
Esse con jun to re pre sen ta 37% da ex ten são to tal do
País.

V. Exª, Sr. Pre si den te, re pre sen ta um Esta do
que tam bém tem gran de im por tân cia para o eco tu ris -
mo O meu Esta do, Ron dô nia, não é di fe ren te, pois
tem 68% de sua área ter ri to ri al pro te gi da como uni da -
de de pre ser va ção, po den do pode ser des ti na das ao
eco tu ris mo.

Por tan to, nes ta ma nhã, que ro ape nas re gis trar
esse fato, como de fen sor dos in te res ses do seg men -
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to, como Pre si den te da Sub co mis são de Tu ris mo e
como Pre si den te do Sin di ca to de Tu ris mo do meu
Esta do. Lem bro o in te res se des te seg men to eco nô -
mi co para o cres ci men to do País, re gis tran do essa
im por tan te data e ho me na ge an do to dos aque les que
di re ta ou in di re ta men te aju dam a cons tru ir um País
mais rico, me lhor, mais prós pe ro e mais jus to, ten do
como seg men to a in dús tria do tu ris mo.

Era o que eu ti nha a re gis trar, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer -
rar os tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 9 ho ras e 44 mi nu tos.)

(OS 11115/2002)
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SENADO FEDERAL

Ata da 11ª Ses são Não De li be ra ti va
em 4 de mar ço de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Bel lo Par ga, José Co e lho e Lind berg Cury

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30 mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor José
Co e lho, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 78, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal so bre o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo (nº 125, de 2000
366/1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Pro to co lo Adi ci o-
nal ao Acor do para a Con ser va ção da Fa -
u na Aquá ti ca nos Cur sos dos Rios Li mí-
tro fes, ce le bra do en tre o Go ver no da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no
da Re pú bli ca do Pa ra guai, em 19 de maio 
de 1999.

Re la tor: Se na dor Lú dio Co e lho

I – Re la tó rio

Com fun da men to no dis pos to no art. 49, I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o Po der Exe cu ti vo, atra vés da
Men sa gem nº 1.136, de 19 de agos to de 1999, sub -
me te ao Con gres so Na ci o nal o tex to do Pro to co lo
Adi ci o nal ao Acor do para a Con ser va ção da Fa u na
Aquá ti ca nos Cur sos dos Rios Li mí tro fes, ce le bra do
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do  Bra sil e

o Go ver no da Re pú bli ca do Pa ra guai, em 19 de maio
de 1999.

O Acor do foi pri me i ra men te apre ci a do pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que apro vou o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo de cor ren te da Men sa gem, for mu la-
do por sua Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de
De fe sa Na ci o nal, após exa me, tam bém, pe las Co mis-
sões de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral (CAPR); de De fe-
sa do Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as
(CDCMAM); e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da-
ção (CCJR). Em 20 de agos to de 1999, a Men sa gem
foi re ce bi da pela Câ ma ra dos De pu ta dos e o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo de ri va do re ce beu a chan ce la
da que la Casa em 18 de maio de 2000. A tra mi ta ção
no Se na do Fe de ral foi ini ci a da no dia 31 de maio sub -
se qüen te.

Nes ta Casa, a pro po si ção sob co men to foi dis tri-
bu í da ini ci al men te à Co mis são Par la men tar Con jun ta
do Mer co sul, para apre sen tar re la tó rio, nos ter mos do 
in ci so I do art. 2º da Re so lu ção nº 1/96, do Con gres so
Na ci o nal.

O Re la tó rio da Co mis são Par la men tar Con jun ta
do Mer co sul foi apre ci a do em 18 de se tem bro de
2001, e em se gui da o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
foi en ca mi nha do para a pre sen te Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal no dia 28 de se-
tem bro e a este Re la tor sig na tá rio em 10 de ou tu bro
de 2001.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

O pre sen te acor do com ple men ta o Acor do para
a Con ser va ção da Fa u na Aquá ti ca nos Cur sos dos
Rios Li mí tro fes, pro mul ga do pelo De cre to nº 1.806,
em 6 de fe ve re i ro de 1996, que es ta be le cia a re gra
se gun do a qual a ati vi da de pes que i ra na re gião fron -
te i ri ça se ria ob je to de re gu la men tos es pe cí fi cos, in-
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cor po ra dos ao Acor do na for ma de pro to co los adi ci o-
na is. O Pro to co lo em exa me pre vê, ain da, o es ta be le-
ci men to de con tro les con jun tos e a cri a ção de um gru -
po de tra ba lho para a co or de na ção e ges tão das
ações ne ces sá ri as à sua apli ca ção.

O Pro to co lo Adi ci o nal em tela dis põe so bre ta -
ma nhos mí ni mos de cap tu ra, li mi ta os ar te fa tos de
pes ca que po dem ser em pre ga dos, con tem pla a re a li-
za ção de ope ra ções con jun tas de fis ca li za ção en tre o
Bra sil e o Pa ra guai e pro í be o exer cí cio da pes ca co -
mer ci al em cer tos lo ca is e pe río dos, a se rem es ta be-
le ci dos de co mum acor do.

O Arti go IV de sig na os ór gãos exe cu to res: pelo
Bra sil, o Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en te e dos
Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is (IBAMA); e, pelo lado
pa ra gua io, o Mi nis té rio de Agri cul tu ra e Pe cuá ria
(MAG).

O Arti go VII es ti pu la que as mo da li da des de
pes ca são de fi ni das de acor do com a le gis la ção de
cada uma das Par tes. O Arti go XXIII de ter mi na que os 
re pre sen tan tes dos ór gãos exe cu to res de ve rão re u-
nir-se para ava li ar o cum pri men to do alu di do ins tru-
men to in ter na ci o nal a cada seis me ses ou quan do se
con si de rar ne ces sá rio.

A edi ção des se Pro to co lo, já pre vis to no tra ta-
do prin ci pal, de cor reu da ne ces si da de de pre ser va-
ção dos re cur sos pes que i ros do Rio Pa ra guai, in te-
res se que foi ma ni fes ta do pelo Go ver no do Mato
Gros so do Sul, por par la men ta res da que le Esta do e
or ga ni za ções não-go ver na men ta is am bi en ta lis tas.

De ou tro lado, o Pro to co lo re pre sen ta uma de -
ci são con sen tâ nea com o es pí ri to in te gra ci o nis ta do
Mer co sul, en vol ven do o con tro le e a fis ca li za ção
con jun ta por par te de ór gãos go ver na men ta is do
Bra sil e do Pa ra guai, Esta dos Par tes do Tra ta do de
Assun ção.

Do pon to de vis ta do mé ri to do acor do, res sal-
te-se aqui as pa la vras da ilus tre Re la to ra na Co mis-
são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, Se na do ra
Mar lu ce Pin to, ao sa li en tar que “o con ce i to de de-
sen vol vi men to sus ten tá vel”, sub ja cen te a ini ci a ti va
dos go ver nos do Bra sil e do Pa ra guai, deve es tar
pre sen te em qual quer pro ces so de in te gra ção eco-
nô mi ca, par ti cu lar men te en tre pa í ses em de sen vol-
vi men to como é o caso dos que in te gram o Mer co-
sul. O es ta be le ci men to de me ca nis mos de con tro le
con jun to, en tre os pa í ses do Mer co sul, vol ta dos para 
a pre ser va ção am bi en tal e o de sen vol vi men to sus-
ten tá vel, mu i to con tri bui para a cri a ção de pa drões
mí ni mos de res pe i to ao meio am bi en te na re gião“.

III – Voto

Por todo o ex pos to, opi na mos fa vo ra vel men te à
apro va ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 125,
de 2000, que ”Apro va o tex to do Pro to co lo Adi ci o nal
ao Acor do para a Con ser va ção da Fa u na Aquá ti ca
nos Cur sos dos Rios Li mí tro fes, ce le bra do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver-
no da Re pú bli ca do Pa ra guai, em Bra sí lia, 19 de maio
de 1999“.

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Jef fer son Pé res, Pre si den te – Lú dio Co e lho, Re la-
tor – Gil ber to Mes tri nho – Ma u ro Mi ran da – José
Agri pi no – Ro ber to Sa tur ni no – Íris Re zen de – Ge -
ral do Cân di do – Emi lia Fer nan des – Artur da Tá vo-
la – José Co e lho – Ro meu Tuma – Luiz Otá vio –
José Sar ney.

Re la tó rio, da Re pre sen ta ção Bra si-
le i ra na Co mis são Par la men tar Con jun ta
do Mer co sul, so bre o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 125, de 2000 (nº 366, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
Apro va o tex to do Pro to co lo Adi ci o nal ao 
Acor do para a Con ser va ção da Fa u na
Aquá ti ca nos Cur sos dos Rios Li mí tro-
fes, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú-
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da 
Re pú bli ca do Pa ra guai, em Bra sí lia, 19 de 
maio de 1999.

Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to

I – Re la tó rio

Nos ter mos do art. 2º, in ci so I, da Re so lu ção nº 
1, de 1996, do Con gres so Na ci o nal, a Re pre sen ta-
ção da Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co-
sul re ce be, para fins de ela bo ra ção de re la tó rio pre -
li mi nar, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 125, de
2000, que ”Apro va o tex to do Pro to co lo Adi ci o nal ao 
Acor do para a Con ser va ção da Fa u na Aquá ti ca nos
Cur sos dos Rios Li mí tro fes, ce le bra do en tre o Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver-
no da Re pú bli ca do Pa ra guai, em Bra sí lia, em 19 de
maio de 1999“.

Dis põe o art. 1º, § 1º, da re fe ri da Re so lu ção, que 
as ma té ri as de in te res se do Mer co sul ”(...) se rão en -
ca mi nha das, pre li mi nar men te, à Re pre sen ta ção, sem 
pre ju í zo de sua apre ci a ção pe las co mis sões com pe-
ten tes da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de-
ral (...)”.
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Na Câ ma ra dos De pu ta dos, foi a ma té ria sub -
me ti da à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e às Co -
mis sões de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral, de De fe sa do
Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as, e de Cons ti-
tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, sen do apro va da em
Ple ná rio em 18 de maio de 2000.

Re ce bi do pelo Se na do Fe de ral, foi o men ci o-
na do Pro je to dis tri bu í do à Re pre sen ta ção Bra si le i ra
na Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul,
para emi tir pa re cer pre li mi nar, em cum pri men to ao
dis pos to na Re so lu ção aci ma re fe ri da.

O ato in ter na ci o nal em tela com ple men ta o
Acor do para a Con ser va ção da Fa u na Aquá ti ca nos
Cur sos dos Rios Li mí tro fes, pro mul ga do pelo De cre to
nº 1.806, em 6 de fe ve re i ro de 1996, es ta be le cen do
re gras se gun do as qua is a ati vi da de pes que i ra na re -
gião fron te i ri ça será ob je to de re gu la men tos es pe cí fi-
cos, a se rem in cor po ra dos ao Acor do sob a for ma de
pro to co los adi ci o na is. Pre vê ain da o es ta be le ci men to
de con tro les con jun tos, bem como a cri a ção de um
gru po de tra ba lho para a co or de na ção e ges tão das
ações ne ces sá ri as à apli ca ção do Acor do.

O Pro to co lo Adi ci o nal em exa me dis põe so bre
ta ma nhos mí ni mos de cap tu ra, li mi ta os ar te fa tos de
pes ca que po dem ser em pre ga dos, con tem pla a re a li-
za ção, de ope ra ções con jun tas de fis ca li za ção en tre
o Bra sil e o Pa ra guai e pro í be o exer cí cio da pes ca co -
mer ci al em cer tos lo ca is e pe río dos, a se rem es ta be-
le ci dos de co mum acor do.

O Arti go IV de sig na os ór gãos exe cu to res: pelo
Bra sil, o Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en te e dos
Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is (IBAMA); e, pelo lado
pa ra gua io, o Mi nis té rio de Agri cul tu ra e Pe cuá ria
(MAG).

O Arti go VII es ti pu la que as mo da li da des de
pes ca são de fi ni das de acor do com a le gis la ção de
cada uma das Par tes. O Arti go XXIII de ter mi na que os 
re pre sen tan tes dos ór gãos exe cu to res de ve rão re u-
nir-se para ava li ar o cum pri men to do alu di do ins tru-
men to in ter na ci o nal a cada seis me ses ou quan do se
con si de rar ne ces sá rio.

E o re la tó rio.

II – Pa re cer

Os Go ver nos bra si le i ro e pa ra gua io de ci di ram
ce le brar o Pro to co lo Adi ci o nal ao Acor do para a Con -
ser va ção da Fa u na Aquá ti ca nos Cur sos dos Rios Li -
mí tro fes en tre Bra sil e Pa ra guai, para res pon der ao
in te res se na pre ser va ção dos re cur sos pes que i ros do 
Rio Pa ra guai, ma ni fes ta do pelo Go ver no do Mato

Gros so do Sul, por par la men ta res da que le Esta do e
or ga ni za ções não-go ver na men ta is am bi en ta lis tas.

Tra ta-se, por ou tro lado, de de ci são con sen tâ-
nea com o es pí ri to in te gra ci o nis ta do Mer co sul, en vol-
ven do o con tro le e a fis ca li za ção con jun ta por par te
de ór gãos go ver na men ta is do Bra sil e do Pa ra guai,
Esta dos Par tes do Tra ta do de Assun ção.

O con ce i to de ”de sen vol vi men to sus ten tá vel“,
sub ja cen te à ini ci a ti va dos Go ver nos do Bra sil e do
Pa ra guai, deve es tar pre sen te em qual quer pro ces-
so de in te gra ção eco nô mi ca, par ti cu lar men te en tre
pa í ses em de sen vol vi men to como é o caso dos que
in te gram o Mer co sul. O es ta be le ci men to de me ca-
nis mos de con tro le con jun to, en tre os pa í ses do
Mer co sul, vol ta dos para a pre ser va ção am bi en tal e
o de sen vol vi men to sus ten tá vel, mu i to con tri bui para
a cri a ção de pa drões mí ni mos de res pe i to ao meio
am bi en te na re gião.

Em face do ex pos to, opi na mos fa vo ra vel men te
à apro va ção do PDS nº 125, de 2000, que ”Apro va o 
tex to do Pro to co lo Adi ci o nal ao Acor do para a Con-
ser va ção da Fa u na Aquá ti ca nos Cur sos dos Rios
Li mí tro fes, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do
Pa ra guai, em Bra sí lia, em 19 de maio de 1999“.

Sala da Co mis são, – Mar lu ce Pin to, Re la to ra.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 125, DE 2000

(Da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal)

Pa re cer da Co mis são

A Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la-
men tar Con jun ta do Mer co sul, em re u nião or di ná ria
re a li za da hoje, Apro vou, una ni me men te, o Re la tó rio
fa vo rá vel da Se na do ra Mar lu ce Pin to ao Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 125, de 2000, que “apro va o
tex to do Pro to co lo Adi ci o nal ao Acor do para a Con-
ser va ção da Fa u na Aquá ti ca nos cur sos dos Rios Li -
mí tro fes, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Pa ra-
guai, em 19 de maio de 1999".

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta-
res: Se na dor Ro ber to Re quião, Pre si den te; De pu ta do
Feu Rosa, Se cre tá rio-Ge ral; Se na do ra Emi lia Fer nan-
des, Se cre tá ria-Ge ral Adjun ta; Se na do res Ca sil do
Mal da ner; Jor ge Bor nha u sen; Pe dro Piva e Mar lu ce
Pin to; De pu ta dos Con fú cio Mou ra; Pa u lo Gou vêa;
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Cel so Rus so man no; Edi nho Bez; Nel son Mar che zan
e Vi cen te Ca ro pre so.

Sala da Co mis são, 18 de se tem bro de 2001. – 
Se na dor Ro ber to Re quião, Pre si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

....................................................................................

DECRETO Nº 1.806,
DE 6 DE FEVEREIRO DE 1996

Pro mul ga o Acor do para a Con ser-
va ção da Fa u na Aquá ti ca nos Cur sos dos 
Rios Li mí tro fes ce le bra do en tre o Go ver-
no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,e
Go ver no do Re pú bli ca do Pa ra guai, em
Bra sí lia, 1º de se tem bro de 1994.

....................................................................................

....................................................................................

PARECER Nº 79, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 299, de 2001 (nº 284/96,
na Câ ma ra dos De pu ta dos)que apro va o
tex to do Se gun do Pro to co lo ao Acor do
Ge ral so bre o Co mér cio de Ser vi ços da
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio.

Re la tor: Se na dor Lú dio Co e lho

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 299, de 2001
(nº 284, de 1996, na ori gem), que Apro va o tex to do Se -
gun do Pro to co lo ao Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de
Ser vi ços da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio.

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, in ci so I,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca sub me teu à apre ci a ção par la men tar o tex to
do ato in ter na ci o nal, aci ma re fe ri do.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, em 30 de agos to de 2001,
ten do na que la Casa pas sa do pelo cri vo das Co mis-
sões de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal e de Eco no mia,
Indús tria e Co mér cio.

Acom pa nhan do a Men sa gem nº 223, de 1996,
do Po der Exe cu ti vo, que en ca mi nha o tex to do tra ta do
ao Con gres so Na ci o nal, vem a Expo si ção de Mo ti vos
nº 100, de 12 de mar ço de 1996, do Sr. Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res, da qual cabe des ta-
car o se guin te:

Tal acor do é o pri me i ro as si na do sob a vi gên cia
da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio. Por essa ra-
zão, tem es pe ci al sig ni fi ca do para o sis te ma mul ti la te-
ral de co mér cio, mes mo não ten do sido as si na do pe -
los EUA, que o con si de ra ram pou co li be ra li zan te. Não 
obs tan te, crê em to dos os de ma is par ti ci pan tes, en tre
os qua is os pa í ses da União Eu ro péia e o Ja pão, que
o acor do con tri bu i rá para a li be ra li za ção do sis te ma
fi nan ce i ro mun di al em mol des mul ti la te ra is, im pe din-
do que fru ti fi quem ten ta ti vas uni la te ra is por par te de
al guns pa í ses de im por aos de ma is de ter mi na dos
mo de los ou es que mas de li be ra li za ção.

Para o Bra sil, a par ti ci pa ção nes se acor do tem a 
van ta gem adi ci o nal de re a fir mar, pe ran te nos sos par -
ce i ros da Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio, a in ten-
ção do Go ver no bra si le i ro de pro mo ver, no fu tu ro,
uma ma i or aber tu ra do sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal à
com pe ti ção in ter na ci o nal.

II – Aná li se

A Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio é mo der-
na men te a gran de ins tân cia do co mér cio mul ti la te ral.
Qu al quer in ten ção de in ser ção in ter na ci o nal de pen de
da ade são ao sis te ma mul ti la te ral de co mér cio, do
qual a OMC é o prin ci pal ba lu ar te.

As ges tões da Chi na para en trar na OMC são,
re cen te men te, cla ro exem plo da im por tân cia e do sig -
ni fi ca do da ins ti tu i ção.

O ato in ter na ci o nal ora exa mi na do cor res pon de
a um im por tan te pas so dado pelo Bra sil, no sen ti do
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de ade rir ao sis te ma nor ma ti vo da OMC, pela in cor po-
ra ção ao nos so or de na men to ju rí di co do Se gun do
Pro to co lo ao Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de Ser -
vi ços da Orga ni za ção, con tri bu in do para a li be ra li za-
ção do sis te ma fi nan ce i ro, con for me os mol des co le ti-
va men te ado ta dos no âm bi to da or ga ni za ção in ter na-
ci o nal.

III – Voto

Por todo ex pos to, por ser con ve ni en te e opor tu-
no aos in te res ses na ci o na is, cons ti tu ci o nal e le gal, e
ver sa do em boa téc ni ca le gis la ti va, so mos pela apro -
va ção do pre sen te Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
299/2001, que “Apro va o tex to do Se gun do Pro to co lo
ao Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de Ser vi ços da
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio”.

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Jef fer son Pé res, Pre si den te – Lú dio Co e lho, Re la-
tor – José Co e lho – Gil ber to Mes tri nho – Ro ber to
Sa tur ni no – Artur da Tá vo la – Íris Re zen de – Ro -
meu Tuma – Luiz Otá vio – Ma u ro Mi ran da – Edu ar-
do Su plicy – José Agri pi no – José Sar ney.

VOTO EM SEPARADO
(Do Se na dor Ge ral do Cân di do)

Para abre vi ar a dis cus são des ta ma té ria, re a fir-
mo o re la tó rio tra zi do ao co nhe ci men to dos no bres
pa res que in te gram esta Co mis são.

Como se sabe, cu i da-se aqui da ho mo lo ga ção
de acor do pro vi só rio, ado ta do em 28 de ju lho de
1995, no âm bi to da Orga ni za ção Mun di al de Co mér-
cio - OMC, pelo qual os ser vi ços fi nan ce i ros pas sa-
ram a su je i tar-se às dis ci pli nas co mer ci a is mul ti la te-
ra is do Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de Ser vi ços
da que la or ga ni za ção.

Na sua ex po si ção de mo ti vos, o Se nhor Pre si-
den te da Re pú bli ca as si na la que o acor do sob exa me
”con tri bu i rá para a li be ra li za ção do sis te ma fi nan ce i ro
mun di al em mol des mul ti la te ra is“, adu zin do ain da que 
para o Bra sil, a par ti ci pa ção nes se acor do tem a van -
ta gem adi ci o nal de re a fir mar, pe ran te nos sos par ce i-
ros da Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio, a in ten ção
do Go ver no bra si le i ro de pro mo ver, no fu tu ro, uma
ma i or aber tu ra do sis te ma na ci o nal à com pe ti ção in -
ter na ci o nal.“

Ocor re que a Cons ti tu i ção Fe de ral, ao dis por so -
bre o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, ”es tru tu ra do de for -
ma a pro mo ver o de sen vol vi men to equi li bra do do
País e a ser vir aos in te res ses da co le ti vi da de“ (art.
192, ca put, CF), de ter mi nou que a lei com ple men tar
es ta be le ces se so bre as con di ções para par ti ci pa ção

do ca pi tal es tran ge i ro nas ins ti tu i ções a que se re fe-
rem os in ci sos an te ri o res, ten do em vis ta, es pe ci al-
men te: a) os in te res ses na ci o na is; b) os acor dos in ter-
na ci o na is“ (art. 192, in ci so III, CF).

Mais lon ge ain da foi o Cons ti tu in te, ao di tar, no
art. 52, do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran -
si tó ri as, até a re gu la ção in fra cons ti tu ci o nal do dis pos-
to no art. 192, III, da Cons ti tu i ção Fe de ral, a pro i bi ção
de ins ta la ção, no País, de no vas agên ci as de ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras do mi ci li a das no ex te ri or e o au men to
do per cen tu al de par ti ci pa ção, no ca pi tal de ins ti tu i-
ções com sede no País, de pes so as fí si cas ou ju rí di-
cas re si den tes ou do mi ci li a das no ex te ri or“ (art. 52, I e 
II, ADCT).

Não obs tan te as for tes e ex plí ci tas li mi ta ções
cons ti tu ci o na is con cer nen tes à par ti ci pa ção de ca pi-
tal es tran ge i ro no sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, se ria
de se in da gar acer ca da base ju rí di ca a au to ri zar a
pro li fe ra ção de ban cos es tran ge i ros no País, des de
1995, seja pela via de ins ta la ção de no vas agên ci as,
seja pela aqui si ção de con tro le so ci e tá rio de ban cos
es ta ta is pri va ti za dos, ou ban cos pri va dos em di fi cul-
da des. A bre cha para isso está na ex ce ção ins cri ta no
pa rá gra fo úni co do re fe ri do art. 52, do ADCT: ”a ve da-
ção a que se re fe re este ar ti go não se apli ca às au to ri-
za ções re sul tan tes de acor dos in ter na ci o na is, de re -
ci pro ci da de, ou de in te res se do Go ver no bra si le i ro.“

Até ago ra, a ver ti gi no sa in ter na ci o na li za ção do
sis te ma fi nan ce i ro ba se ou-se na de cla ra ção de in te-
res se bra si le i ro. O aca ta men to do acor do sob exa me
am pli a ria os ho ri zon tes de le gi ti ma ção da po lí ti ca de -
cla ra da pelo Pre si den te da Re pú bli ca, na me di da em
que os acor dos da OMC re fle tem um sis te ma glo bal
de re ci pro ci da des, ”im pe din do que fru ti fi quem ten ta ti-
vas uni la te ra is, por par te de al guns pa í ses, de im por
aos de ma is de ter mi na dos mo de los ou es que mas de
li be ra li za ção“.

Entre tan to, não é ade qua do que uma me di da
des sa en ver ga du ra te nha las tro numa nor ma cons ti-
tu ci o nal de ex ce ção e tran si tó ria, quan do seus efe i tos
po dem ser de lon go al can ce, es tru tu tan tes do sis te-
ma fi nan ce i ro na ci o nal e li mi ta dor da re gu la ção com -
ple men tar e per ma nen te em re la ção à ma té ria, nos
ter mos do art. 192, in ci so III, le tra b, da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A meu ju í zo, so men te de ve ría mos de li be rar so -
bre essa ma té ria, após a edi ção da lei com ple men tar
a que se re fe re o ca put do art. 192, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ou de leis com ple men ta res, tal como su ge ri-
do pela Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21 de
1997, de au to ria do Se na dor José Ser ra, em fase fi nal
de vo ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos.
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É cer to que, há mu i to, in ci de o Con gres so Na ci-
o nal em mora le gis la ti va, a esse res pe i to, já ten do
sido, in clu si ve, re pre en di do pelo Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, em que pese a ”ine quí vo ca re le vân cia da de -
ci são cons ti tu in te pa ra li sa da pela fal ta da lei com ple-
men tar ne ces sá ria a sua efi cá cia“ (cf. Mi nis tro Neri da
Sil ve i ra, Man da do de Injun ção nº 361, de ci são pu bli-
ca da em 17-6-94; v. tam bém Man da do de Injun ção nº
457, re la tor, Mi nis tro Mo re i ra Alves, de ci são pu bli ca-
da em 4-8-95).

A mo ti va ção for mal des sa inér cia bre ve men te
de i xa rá de exis tir, com a pro mul ga ção da emen da
cons ti tu ci o nal re sul tan te da pro po si ção re tro men ci o-
na da. É co nhe ci do o en ten di men to da Su pre ma Cor te
de que o art. 192 da Cons ti tu i ção Fe de ral há de ser re -
gu la do por um úni co di plo ma le gal com ple men tar (cf.
Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de nº 4, re la tor, Mi -
nis tro Sid ney San ches, de ci são pu bli ca da em
25-6-93; ou, en tre ou tras, Ação Di re ta de Incons ti tu ci-
o na li da de nº 449, re la tor, Mi nis tro Car los Vel lo so, de -
ci são pu bli ca da em 22-11-96 e Re cur so Extra or di ná-
rio nº 185314, re la tor, Mi nis tro Cel so de Mel lo, de ci-
são pu bli ca da em 15-3-96). Enquan to per du rar essa
in ter pre ta ção do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral não se eli -
di rá a omis são le gis la ti va.

Pen so, to da via, que não se deve frus trar uma
ex pec ta ti va cons ti tu ci o nal que se ma ni fes ta por um
co man do de vin cu la ção do le gis la dor or di ná rio, pelo
ex pe di en te de se ter como su pe dâ neo cons ti tu ci o nal
para uma re vi são da fi lo so fia cons ti tu ci o nal a res pe i to
de nos so sis te ma fi nan ce i ro uma mera dis po si ção
tran si tó ria e de ex ce ção (v. Jose Jo a quim Go mes Ca -
no ti lho, Cons ti tu i ção Di ri gen te e Vin cu la ção do Le gis-
la dor: Con tri bu to para a Com pre en são das Nor mas
Cons ti tu ci o na is Pro-gra má ti cas, Re im pres são. Co im-
bra, Co im bra Edi ções, 1994 e To me mos a Sé rio o Si -
lên cio dos Po de res Pú bli cos: o Di re i to à Ema na ção de 
No mas Ju rí di cas e à Pro te ção con tra as Omis sões
Nor ma ti vas - in. As Ga ran ti as do Ci da dão na Jus ti ça.
São Pa u lo, Sa ra i va, 1993).

Até pos so con si de rar vá li do o ar gu men to de que 
o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal deva ser re gu la do, em
to dos os as pec tos men ci o na dos no art 192, não por
uma úni ca nor ma le gal, mas por di ver sas leis. Po rém,
não cre io que se deva que brar a exi gên cia de que a
le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal em ques tão se ali cer ce
em lei com ple men tar, an tes mes mo de nos sa aquis -
cên cia a acor dos in ter na ci o na is. A in ver são des sa or -
dem po de ria con so li dar a po lí ti ca le gi fe ran te do ”fato
con su ma do“. Con di ci o na ría mos os di ze res da lei a
acor dos in ter na ci o na is pre vi a men te fir ma dos.

Após a le i tu ra dos dou tos a res pe i to das leis
com ple men ta res, em sen ti do for mal e, so bre tu do, em
sen ti do ma te ri al (a pro pó si to, con sul tar Edgard Lin-
coln de Pro en ça Rosa, Aspec tos da téc ni ca ju rí di-
co-le gis la ti va apli cá ve is à in ter pre ta ção do re gi me ju -
rí di co das leis com ple men ta res à Cons ti tu i ção Fe de-
ral - in ”Re vis ta de Infor ma ção Le gis la ti va“ - Bra sí lia.
Se na do Fe de ral, ano 18, nº 70, abr./jun. 1981, p. 97 e
se guin tes; José Afon so da Sil va, apli ca bi li da de das
Nor mas Cons ti tu ci o na is - São Pa u lo, Re vis ta dos Tri-
bu na is, 1968, p. 235; Sou to Ma i or Bor ges, Lei Com -
ple men tar Tri bu tá ria - São Pa u lo. Re vis ta dos Tri bu-
na is, 1975, p. 72 e Di re i to Tri bu tá rio Mo der no - São
Pa u lo, José Bus hatsky, 1977, p.61; e Ge ral do Ata li ba,
Lei Com ple men tar na Cons ti tu i ção, São Pa u lo, Re-
vis ta dos Tri bu na is, 1971, p. 35/37), só pos so con -
clu ir no sen ti do de que a in ser ção da exi gên cia em
ques tão teve por ob je ti vo:

a) des ta car a im por tân cia da par ti ci pa ção do
Con gres so Na ci o nal na nor ma ti za ção do sis te ma fi -
nan ce i ro na ci o nal;

b) re vi sar a le gis la ção an te ri or, me di an te exi-
gên cia de quo rum qua li fi ca do, de for ma a im pe dir a
apli ca ção, ad eter num, da te o ria da re cep ção de nor -
mas an te ri o res à Cons ti tu i ção re la ti vas à ma té ria.

Não vejo na exi gên cia de lei com ple men tar, na
es pé cie, mero ca pri cho do le gis la dor cons ti tu in te.
Aqui, pa re ce-me cer to que se ob ser vou o ”cri té rio da
re ser va de lei com ple men tar“ ou ”cri té rio ma te ri al ex -
pres so“ (cf. Pro en ça Rosa, op cit. , p. 97 e se guin tes),
para que se fir mas se a pri ma zia do con tro le po lí ti-
co-ins ti tu ci o nal, pela via par la men tar, so bre as fi nan-
ças pú bli cas e sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, vis-à-vis a
vi a bi li za ção de ma i or go ver nan ça em ma té ria fi nan-
ce i ro-mo ne tá ria.

La men tá vel é que não pou cos par la men ta res
que i ram ab di car des sa prer ro ga ti va em fa vor de con -
di ções ain da mais au to crá ti cas, de se ja das pe las au -
to ri da des mo ne tá ri as, para que se jam con trar res ta-
das con di ci o na li da de ex ter nas“ des fa vo rá ve is à es ta-
bi li za ção da mo e da na ci o nal.

Jose Alfre do de Oli ve i ra Ba ra cho, emé ri to cons -
ti tu ci o na lis ta da Fa cul da de de Di re i to da UFMG, ao
ana li sar o art. 192 em tela, as si na lou:

”o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, es tru tu-
ra do de for ma a pro mo ver o de sen vol vi men-
to equi li bra do do País e a ser vir aos in te res-
ses da co le ti vi da de, in se ri do na te má ti ca ge -
ral da or dem eco nô mi co e fi nan ce i ra, está
vin cu la do à for ça nor ma ti va dos prin cí pi os
da po lí ti ca so ci al e eco nô mi ca, uma das
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ques tões mais po lê mi cas do cons ti tu ci o na-
lis mo con tem po râ neo, no que se re fe re à
sua for ça nor ma ti va, daí fa lar-se em ex pec-
ta ti vas cons ti tu ci o na is ou nor mas di ri gi das
ao le gis la dor“ ( Ta xas de Ju ros, in: Re vis ta
de Di re i to Pú bli co, nº 89. São Pa u lo, Re vis ta
dos Tri bu na is, ja ne i ro-mar ço 1989, p. 80).

Des tar te, afir mo que, ado tan do, nes se mo men-
to, o acor do em apre ço, es ta re mos frus tan do ex pec ta-
ti vas cons ti tu ci o na is re por tan tes ao le gis la dor or di ná-
rio, para, de fi ni ti va men te, con ce der ”um che que em
bran co“ às au to ri da des mo ne tá ri as, pos to que, apro -
va da a pro po si ção, pra ti ca men te to das as ma té ri as fi -
nan ce i ras pas sa ri am a ser pas sí ve is de re gu la ção
me ra men te pelo Po der Exe cu ti vo.

Re pi to: em que pese a pro i bi ção de ins ta la ção
no Pais de agên ci as fi nan ce i ras do mi ci li a das no ex te-
ri or, ”até que se jam fi xa das as con di ções a que se re -
fe re o art. 192, in ci so III“, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
ban cos es tran ge i ros vêm açam bar can do o mer ca do
fi nan ce i ro na ci o nal, ape nas por que a ve da ção cons -
tan te do art. 52 do ADCT é ex cep ci o na da, em seu pa -
rá gra fo úni co, par te fi nal, pela cláu su la do “in te res se
do Go ver no bra si le i ro”.

Igno rar a exi gên cia de lei com ple men tar sig ni fi-
ca ria es ta be le cer uma con ten ção le gis la ti va que a
pró pria Cons ti tu i ção não to le ra, pois re sul ta ria em abo -
lir re gra de ação fu tu ra ne ces sá ria para con se cu ção de 
um fim pré via e ex pli ci ta men te fi xa do: o con tro le par -
la men tar so bre a po lí ti ca eco nô mi co-financeira e mo -
ne tá ria. Por ser nos sa Car ta Cons ti tu ci o nal um tex to
di ri gen te, “go ver nar é con cre ti zar a Cons ti tu i ção le-
gis lan do: um es for ço de le gal self res tra int jus ti fi-
car-se-ia tão-somente se ob ti ves se uma di na mi za ção
atu a li za do ra dos pre ce i tos cons ti tu ci o na is im po si ti-
vos, o que não é o caso” (v. José Jo a quim Go mes Ca -
no ti lho, Cons ti tu i ção Di ri gen te e Vin cu la ção do Le gis-
la dor: Con tri bu to para a Com pre en são dos Nor mas
Cons ti tu ci o na is Pro gra má ti cas, Re im pres são. Co im-
bra, Co im bra Edi ções, 1984, p. 187-188).

A ló gi ca que pre si de essa ini ci a ti va é a da su bor-
di na ção da po lí ti ca eco nô mi co-financeira e mo ne tá ria
aos di ta mes de li be ra li za ção e des re gu la men ta ção
mul ti la te ral ou – caso fra cas sem as ne go ci a ções em
cur so em Doha, no Ca tar – em tra ta ti vas de me nor es -
pec tro, seja no Acor do Mul ti la te ral de Inves ti men tos
(MAI), da OCDE, seja por acor dos bi la te ra is. Esses
im pe ra ti vos en con tra rão, uma vez ine xi gi da qual quer
lei com ple men tar, a ne ces sá ria for ça vin cu lan te de
pa í ses em de sen vol vi men to, como o Bra sil, a nor mas
que res trin gem em de fi ni ti vo, como en si na Ma ria Con -

ce i ção Ta va res (Li ções Con tem po râ ne as. Fo lha de
S.Pa u lo, 14-9-97, p. 2-7) a ca pa ci da de dos go ver nos
na ci o na is de re gu la rem os mo vi men tos de ca pi ta is
ex ter nos – em par ti cu lar de li mi tar a re mes sa de di vi-
sas em caso de de se qui lí brio fun da men tal do ba lan ço
de pa ga men tos –, ai in clu í dos não ape nas o in ves ti-
men to di re to pro du ti vo, como tam bém o ca pi tal-turista
das apli ca ções em por ta-fólio (ações, tí tu los, etc.)".

Essa al te ra ção não é uma fa ci li ta ção para ações 
po lí ti cas ne ces sá ri as ao en fren ta men to das tur bu lên-
ci as atu a is. E a ou tor ga de fi ni ti va do Po der Le gis la ti vo
ao Po der Exe cu ti vo de ins tru men tos de de mo cra ti za-
ção do de ba te eco nô mi co no País. No mais, não pas -
sa de uma si na li za ção aos in ves ti do res es tran ge i ros
de que apren de mos as li ções do re ce i tuá rio li be ral, o
qual, pres su põe, ob vi a men te, con cen tra ção de po de-
res, isto é, go ver nos for tes e par la men tos fra cos, que
não se afir mam (es tes úl ti mos) como cen tro de ema -
na ção das re gras de con du ção do des ti no de um
povo.

Cu ri o so é que se que i ra a aqui es cên cia do Con -
gres so Na ci o nal a es sas me di das, quan do ain da se
co men tam as pa la vras do Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que pe ran te a Assem bléia Na ci o nal da Fran ça. Dis -
se o Pre si den te da Re pú bli ca na que la opor tu ni da de:
“é tam bém hora de con tro lar a ins ta bi li da de dos flu -
xos fi nan ce i ros. Se o mer ca do é o ins tru men to mais
efi ci en te para a ge ra ção de ri que za, é pre ci so im por
li mi tes a suas dis tor ções e abu sos. Qu e re mos, se ne -
ces sá rio, tri bu tar o mo vi men to dos ca pi ta is para as se-
gu rar li qui dez às eco no mi as emer gen tes e re cur sos
para com ba ter a po bre za e as do en ças nos pa í ses
mais ca ren tes”.

Se, de fato, são sin ce ras as pa la vras do Pre si-
den te da Re pú bli ca, o Go ver no de ve ria pro por a de -
nun ci a ção des te acor do, ou, no mí ni mo, so bres ta-
men to des ta ma té ria, até que os or ga nis mos in ter na-
ci o na is, es pe ci al men te a OMC, ado tem nor ma ti va
nos ter mos ex pres sos na que le dis cur so; ou ain da a
sua sus pen são, até que o art. 192 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral seja fi nal men te re gu la do, em to dos os seus as -
pec tos.

Fi nal men te, não de ve mos nos es que cer de que
os trá gi cos acon te ci men tos do úl ti mo dia 11 de se-
tem bro re ve la ram a face ocul ta da glo ba li za ção fi nan-
ce i ra de sen fre a da e sem re gras: a exis tên cia de uma
for te rede ban cá ria de sus ten ta ção de ati vi da des ter -
ro ris tas.

Pe las ra zões ex pos tas, e por en ten der que, em
ma té ria de re gu la ção eco nô mi co-financeira, o Po der
Exe cu ti vo não se pa u ta con vin cen te men te pela de fe-
sa de nos sa so be ra nia, ma ni fes to-me, nos ter mos do
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art. 335, in ci sos I e III do Re gi men to Inter no, no sen ti-
do do so bres ta men to des sa ma té ria, até que seja edi -
ta da a le gis la ção com ple men tar que re gu le o dis pos to
no art. 192 da Cons ti tu i ção Fe de ral. Se ven ci da essa
pre li mi nar, o meu voto é con trá rio ao aca ta men to da
pre sen te pro po si ção.

Sala das Re u niões, de no vem bro de 2001. – Se -
na dor Ge ral do Cân di do.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções Do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................
....................................................................................

PARECER Nº 80, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 325, de 2001,
nº 588/2000, Câ ma ra dos De pu ta dos, que 
apro va o tex to do Acor do de Co o pe ra ção
Mú tua en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú-
bli ca do Pa ra guai para Com ba ter o Trá fe-
go de Ae ro na ves Envol vi das em Ati vi da-
des Ilí ci tas Trans na ci o na is, ce le bra do em 
Bra sí lia, em 10 de fe ve re i ro de 2000.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 325, de 2001
(PDC nº 588, de 2000, na ori gem), que apro va o tex to
do Acor do de Co o pe ra ção Mú tua en tre o Go ver no da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú-

bli ca do Pa ra guai para Com ba ter o Trá fe go de Ae ro-
na ves Envol vi das em Ati vi da des Ilí ci tas Trans na ci o-
na is, ce le bra do em Bra sí lia, em 10 de fe ve re i ro de
2000.

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o Pre si den te da Re pú bli ca sub -
me te à apre ci a ção par la men tar o tex to des se ato in -
ter na ci o nal.

A pro po si ção sob co men to foi apro va da pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, em 13 de se tem bro de 2001,
ten do na que la Casa pas sa do pelo cri vo das Co mis-
sões de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal
(CRE), de Vi a ção e Trans por tes (CVT); de Fi nan ças e
Tri bu ta ção (CFT); de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção (CCJR) e da Co mis são Par la men tar Con jun ta
do Mer co sul.

Acom pa nhan do a Men sa gem nº 554, de 2000,
do Po der Exe cu ti vo, que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal o tex to do Acor do sob exa me, vem a Expo si-
ção de Mo ti vos nº 99, de 13 de abril de 2000, do Se -
nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, da
qual cabe des ta car o se guin te:

O re fe ri do Acor do tem como ob je ti vo
se lar com pro mis so en tre as Par tes para co i-
bir, por meio de es for ços con jun tos, o trá-
fego de ae ro na ves en vol vi das em ati vi da-
des ilí ci tas trans na ci o na is, aden tran do ou
evo lu in do nos res pec ti vos es pa ços aé re os.
Para al can çar esse pro pó si to, os dois Go-
ver nos se com pro me tem em in ter cam bi ar
in for ma ções re le van tes, pro vi den ci ar tre i na-
men to téc ni co ou ope ra ci o nal es pe ci a li za do,
for ne cer equi pa men tos ou re cur sos hu ma-
nos e as sis tên cia téc ni ca mú tua, ten do em
vis ta au men tar a efi cá cia e am pli ar o es co po
da co o pe ra ção bi la te ral. O Co man do da
Ae ro náu ti ca par ti ci pou ati va men te das ne-
go ci a ções do Acor do e apro vou o seu tex to
fi nal.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Tra ta-se, a toda evi dên cia, de Acor do opor tu no
e con ve ni en te aos in te res ses na ci o na is, sen do a
ques tão da co o pe ra ção ju di ciá ria, e no caso, pe nal,
de ma i or re le vân cia nas mo der nas re la ções in ter na-
ci onais, vi san do a co i bir ati vi da des cri mi na is trans-
fron te i ri ças.

A na tu re za bi la te ral do Acor do em ques tão va lo-
ri za-o so bre ma ne i ra, haja vis ta as in ten sas re la ções
en tre Bra sil e Pa ra guai, to da via mais di na mi za das
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pelo Mer co sul. A gran de in ci dên cia de cri mes pra ti ca-
dos nas zo nas de fron te i ras en tre os dois pa í ses, em
es pe ci al o trá fi co de dro gas e o con tra ban do, tam bém
cor ro bo ram a opor tu ni da de do ato in ter na ci o nal ora
exa mi na do.

Sa li en te-se a per cep tí vel von ta de po lí ti ca de-
mons tra da pe los pa í ses sig na tá ri os do Acor do de efe -
ti va men te bus ca rem a pre ven ção e a re pres são de
cri mes pas sí ve is de oca si o nar gran des le sões, como
aque les per pe tra dos com o au xí lio do trans por te aé reo.

Cum pre, ain da, en fa ti zar que o Acor do epi gra fa-
do co la bo ra para a ma i or apro xi ma ção dos pa í ses
mer co su li nos, ao en con tro da pró pria Cons ti tu i ção
Fe de ral, que em seu art. 4º, pa rá gra fo úni co, es ti pu la:

Art. 4º ...................................................
Pa rá gra fo úni co. A Re pú bli ca Fe de ra ti-

va do Bra sil bus ca rá a in te gra ção eco nô mi-
ca, po lí ti ca, so ci al e cul tu ral dos po vos da
Amé ri ca La ti na, vi san do à for ma ção de uma 
co mu ni da de la ti no-americana de na ções.

III – Voto

Por todo o ex pos to, por ser con ve ni en te e
opor tu no aos in te res ses na ci o na is, cons ti tu ci o nal e
le gal, em nada dis cre pan do do or de na men to ju rí di-
co na ci o nal, além do que ver sa do em boa téc ni ca
le gis la ti va, so mos pela apro va ção do Pro je to de De-
cre to Legis la ti vo nº 325, de 2001 (PDC nº 588, de
2000, na ori gem).

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Jef fer son Pé res, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la-
tor – José Co e lho – Lú dio Co e lho – Gil ber to Mes -
tri nho – Ge ral do Cân di do – Ro ber to Sa tur ni no –
Artur da Tá vo la – Ma u ro Mi ran da – Íris Re zen de –
Luiz Otá vio – José Agri pi no – José Sar ney – Tião
Vi a na.

RELATÓRIO

Da Co mis são Par la men tar Con jun ta
do Mer co sul, so bre o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 325, de 2001 (PDC nº 588,
de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
Apro va o tex to do Acor do de Co o pe ra ção
Mú tua en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú-
bli ca do Pa ra guai para Com ba ter o Trá fe-
go de Ae ro na ves Envol vi das em Ati vi da-
des Ilí ci tas Trans na ci o na is, ce le bra do em 
Bra sí lia, 10 de fe ve re i ro de 2000. 

Re la tor: De pu ta do Pa u lo Gou vea

I – Re la tó rio

Com ful cro no art. 49, in ci so I, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, o Po der Exe cu ti vo en vi ou ao Con gres so Na -
ci o nal a Men sa gem nº 554, de 27 de abril de 2000,
sub me ten do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal o
acor do em epí gra fe.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a Men sa gem foi
dis tri bu í da às co mis sões de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal; de Vi a ção e Trans por tes; de Fi nan-
ças e Tri bu ta ção; e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção. Em to dos es ses co le gi a dos téc ni cos e no Ple -
ná rio a Men sa gem Pre si den ci al, con ver ti da em pro je-
to de de cre to le gis la ti vo pela pri me i ra co mis são te má-
ti ca que a exa mi nou, re ce beu a apro va ção, sen do en -
ca mi nha da, 13 de se tem bro de 2001 ao Se na do Fe -
de ral.

No Se na do Fe de ral o pro je to de de cre to Le gis la-
ti vo foi en ca mi nha do às co mis sões Par la men tar Con -
jun ta do Mer co sul, para o pre sen te Re la tó rio, e de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. Na pre sen te Co -
mis são, a re fe ri da pro po si ção foi a nós dis tri bu í da
para ela bo ra ção de re la tó rio.

O pre sen te acor do foi fir ma do para am pli ar a in -
te gra ção das ações re pres si vas a ati vi da des ilí ci tas
pra ti ca das com uso de aviões. Cu i da-se de um tra ta-
do con ten do sete ar ti gos, com vi gên cia por pra zo ili -
mi ta do, e que visa ex pli ci ta men te a en vi dar es for ços
con jun tos para co i bir o trá fe go de ae ro na ves en vol-
vidas em ati vi da des ilí ci tas in ter na ci o na is, aden tran-
do ou evo lu in do nos res pec ti vos es pa ços aé re os na -
ci o nais.

Para o cum pri men to des sa ta re fa co mum, as
duas Par tes po de rão dar cur so a in ter câm bio de in for-
ma ções; tre i na men to téc ni co ou ope ra ci o nal; for ne ci-
men to de equi pa men to ou re cur sos hu ma nos; e as-
sis tên cia téc ni ca mú tua. O cus te io des sas ati vi da des
será de fi ni do em cada caso, por meio de ajus tes com -
ple men ta res.

As Par tes es ta be le cem des de já as suas For ças
Aé re as como co or de na do res da exe cu ção do pre sen-
te acor do, que es ta be le ce rão pro gra mas de tra ba lho
por pe río dos de dois anos, po den do so li ci tar a par ti ci-
pa ção de ou tras ins ti tu i ções na ci o na is. Re gis tre-se,
acer ca des se pon to que o Co man do da Ae ro náu ti ca
par ti ci pou ati va men te das ne go ci a ções do Acor do e
apro vou o seu tex to fi nal.

Não res ta dú vi da que acor dos des sa na tu re za,
bi la te ra is ou mul ti la te ra is, são ex tre ma men te ne ces-
sá ri os, nes ses tem pos em que a par da glo ba li za ção
eco nô mi ca e cul tu ral, tam bém as ações cri mi no sas se
re fu gi am nos va zi os le ga is do es pa ço trans na ci o nal.
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Nes sa óti ca, aten ção mais que re do bra da há
que se dar à re gião de fron te i ras de Bra sil e Pa ra-
guai, pal co con ti nu a do de ações cri mi no sas dos
mais va ri a dos ti pos, des de o con tra ban do e des ca mi-
nho em pe que nas quan ti da des, até as tra ves si as
mais es pe ta cu la res e ne fas tas de gran des vo lu mes
de co mér cio ile gal e/ou de en tor pe cen tes.

Não é de hoje que o Go ver no bra si le i ro pre ten de
do tar o apa re lho es ta tal de ma i o res ins tru men tos
para in ter ven ção sa ne a do ra na que la re gião, e o pre -
sen te acor do se in se re com ade qua ção nes se ob je ti-
vo. A par tir da im ple men ta ção do tra ta do, os dois go -
ver nos te rão a base ins ti tu ci o nal ne ces sá ria para a
co o pe ra ção efi caz e os re sul ta dos mais con cre tos na
er ra di ca ção do cri me com a uti li za ção de ae ro na ves
no es pa ço aé reo dos dois pa í ses.

Não se po de ria de i xar de men ci o nar aqui, em
vis ta dos pre ce i tos re gi men ta is da pre sen te Co mis-
são, que o acor do sob exa me ade qua-se per fe i ta-
men te aos ob je ti vos de in te gra ção do Mer co sul, re-
for çan do os la ços en tre dois in te gran tes do blo co e
ser vin do de exem plo, em caso de su ces so, para a
am pli a ção dos mes mos en ten di men tos aos ou tros
com po nen tes.

Sen do o que se pode adu zir no âm bi to des te
Re la tó rio, acre di ta mos que os ilus tres mem bros des -
sa Co mis são já pos su em os ele men tos su fi ci en tes
para to ma rem co nhe ci men to da Men sa gem Pre si-
den ci al em aná li se e do Pro je to de De cre to Le gis la ti-
vo de cor ren te que apro va o tex to do Acor do en tre
Bra sil Pa ra guai para Com ba ter o Trá fe go de Ae ro na-
ves Envol vi das em Ati vi da des Ilí ci tas Trans na ci o na-
is, ce le bra do em Bra sí lia, em 10 de fe ve re i ro de
2000.

Sala da Co mis são,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 325, DE 2001

(Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e de De fe sa Na ci o nal)

PA RE CER DA CO MIS SÃO

A Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la-
men tar Con jun ta do Mer co sul, em re u nião or di ná ria
re a li za da hoje, apro vou, una ni me men te, o Re la tó rio

fa vo rá vel do De pu ta do Pa u lo Gou vêa ofe re ci do ao
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 325/01, que “Apro va
o tex to do Acor do de Co o pe ra ção Mú tua en tre o Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no
da Re pú bli ca do Pa ra guai para Com ba ter o Trá fe go
de Ae ro na ves Envol vi das em Ati vi da des Ilí ci tas
Trans na ci o na is, ce le bra do em Bra sí lia, em 10 de fe -
ve re i ro de 2000".

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta res:
Se na dor Ro ber to Re quião, Pre si den te; Emi lia

Fer nan des, Se cre tá ria-Geral Adjun ta; Se na do res Pe -
dro Piva e Arlin do Por to; De pu ta dos Ma ri sa Ser ra no;
Pa u lo Gou vêa; Con fú cio Mou ra; Vi cen te Ca ro pre so;
Edi nho Bez e Cel so Rus so man no.

Sala da Co mis são, 17 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Ro ber to Re quião, Pre si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

....................................................................................

TÍTULO I
Dos Prin cí pi os Fun da men ta is

....................................................................................
Art. 4º A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil re ge-se

nas suas re la ções in ter na ci o na is pe los se guin tes
prin cí pi os:

....................................................................................

....................................................................................
Pa rá gra fo úni co. A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -

sil bus ca rá a in te gra ção eco nô mi ca, po lí ti ca, so ci al e
cul tu ral dos po vos da Amé ri ca La ti na, vi san do à for ma-
ção de uma co mu ni da de la ti no-americana de na ções.
....................................................................................

....................................................................................

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
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I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;

....................................................................................

....................................................................................

PARECER Nº 81, DE 2000

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 369, de 2001
(nº 895/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va so li ci ta ção de o Bra sil fa zer a 
de cla ra ção fa cul ta ti va pre vis ta no art. 14
da Con ven ção Inter na ci o nal so bre a
Elimina ção de To das as For mas de Dis -
cri mi nação Ra ci al, re co nhe cen do a com -
pe tên cia do Co mi tê in ter na ci o nal so bre a
Eli mi na ção de to das as For mas de Dis cri-
mi na ção Ra ci al, para re ce ber e ana li sar
de nún ci as de vi o la ção dos di re i tos hu-
ma nos co ber tos na Con ven ção.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 369, de 2001
(PDC nº895 de 2001, na ori gem), que Apro va so li ci ta-
ção de o Bra sil fa zer a de cla ra ção fa cul ta ti va pre vis ta
no art. 14 da con ven ção Inter na ci o nal so bre a Eli mi-
na ção de To das as For mas de Dis cri mi na ção Ra ci al,
re co nhe cen do a com pe tên cia do Co mi tê Inter na ci o-
nal para a Eli mi na ção da Dis cri mi na ção ra ci al para re -
ce ber e ana li sar de nún ci as de vi o la ção dos di re i tos
hu ma nos co ber tos na Con ven ção.

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral o Pre si den te da Re pú bli ca sub -
me te à apre ci a ção par la men tar o tex to des se ato in -
ter na ci o nal.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos em 4 de abril de 2001, ten do
na que la Casa pas sa do pelo cri vo das Co mis sões de
Cons ti tu i ções e Jus ti ça e de Re da ção e de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

Acom pa nhan do a Men sa gem nº 1.309, de 2000, 
do Po der Exe cu ti vo, que en ca mi nha o tex to do Acor do
sob exa me ao Con gres so Na ci o nal, vem a Expo si ção
de Mo ti vos nº 291, de 6 de se tem bro de 2000, do Se -
nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, da
qual cabe des ta car o se guin te:

“O Bra sil as si nou, em 7 de mar ço de
1966, a Con ven ção Inter na ci o nal so bre a
Eli mi na ção de To das as For mas de Dis cri mi-
na ção Ra ci al, ins tru men to apro va do pelo
Con gres so Na ci o nal pelo De cre to Le gis la ti-
vo nº 23, de 21 de ju nho de 1967, e ra ti fi ca-
do em 27 de mar ço de 1968, com pro mul ga-
ção pelo De cre to nº 6.510, de 8 de de zem-
bro de 1969). A Con ven ção en trou em vi gor
para o Bra sil no dia 4 de ja ne i ro de 1969,
como de ter mi na o art. XIX da mes ma.

Ao as si nar a Con ven ção, o Bra sil não
de po si tou de cla ra ção fa cul ta ti va, pre vis ta no
art. 14, re co nhe cen do a com pe tên cia do Co -
mi tê so bre a Eli mi na ção da Dis cri mi na ção
Ra ci al para re ce ber e ana li sar de nún ci as de 
vi o la ções dos di re i tos hu ma nos co ber tos na
Con ven ção.

A com pe tên cia atri bu í da ao Co mi tê so -
bre a Eli mi na ção da Dis cri mi na ção Ra ci al,
pelo art. 14 da Con ven ção, tem as se guin tes
ca rac te rís ti cas:

I – aná li se de pe ti ções dos na ci o na is
do Esta do, ví ti mas de vi o la ções dos di re i tos
co ber tos pela Con ven ção; após essa aná li-
se, o Co mi tê pode emi tir re co men da ções ao 
Esta do en vol vi do;

II – ne ces si da de de cons ti tu ir-se ór gão
na ci o nal, ou in di car um já exis ten te, para ter 
com pe tên cia no re ce bi men to e pro ces sa-
men to pré vio des sas pe ti ções;

III – o re cur so ao ór gão na ci o nal tem
como pré-requisito o es go ta men to pré vio
dos ou tros re cur sos do més ti cos dis po ní ve is,
apli can do-se o re cur so ao Co mi tê ape nas
na hi pó te se de não ter a ale ga ção ob ti do sa -
tis fa ções do ór gão na ci o nal.

O sis te ma, pi o ne i ro em seu mo men to,
ser viu de pre ce den te para o es ta be le ci men-
to de me ca nis mos si mi la res, atu al men te em
vi gor em ou tras áre as de de fe sa e pro mo-
ção dos di re i tos hu ma nos nas Na ções Uni-
das e re co nhe ci dos pelo Bra sil."

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Tra ta-se de com pro mis so con ve ni en te e opor tu-
no aos in te res ses na ci o na is, haja vis ta a im por tân cia
que o tema da dis cri mi na ção ra ci al en cer ra, bem
como do gran de com pro me ti men to da Re pú bli ca bra -
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si le i ra com a tu te la in ter na ci o nal dos di re i tos hu ma-
nos e das ga ran ti as fun da men ta is.

Da mes ma for ma, con for me se ve ri fi cou com o
Pac to de Di re i tos Hu ma nos de San José da Cos ta
Rica, nos ter mos de seu art. 62, que fa cul ta va aos
Esta dos-Partes a sub mis são obri ga tó ria à Cor te Inte -
ra me ri ca na de Di re i tos Hu ma nos, o re co nhe ci men to
da com pe tên cia do Co mi tê Inter na ci o nal para a Eli mi-
na ção de Dis cri mi na ção Ra ci al tam bém aqui é uma
fa cul da de que a Con ven ção re co nhe ce aos Esta dos.

É in du vi do so que in cum be ao Con gres so Na ci o-
nal pro fe rir a úl ti ma pa la vra no que con cer ne a per -
mis são ao Po der Exe cu ti vo para in cor po rar obri ga-
ções in ter na ci o na is ao di re i to in ter no. Nes te sen ti do, é 
de todo pla u sí vel que o Con gres so Na ci o nal se ma ni-
fes te so bre a pre sen te ma té ria.

III – Voto

Por todo o ex pos to, sen do for mal e ma te ri al men-
te cor re to, con ve ni en te e opor tu no aos in te res ses na -
ci o na is, cons ti tu ci o nal e le gal, em nada dis cre pan do
do or de na men to ju rí di co na ci o nal, além do que ver sa-
do em boa téc ni ca le gis la ti va, so mos pela apro va ção
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 369, de 2001.

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Jef fer son Pé res, Pre si den te – Ge ral do Cân di do,
Re la tor – José Co e lho – Lú dio Co e lho – Gil ber to
Mes tri nho – Ro ber to Sa tur ni no – Luiz Otá vio –
José Agri pi no – Íris Re zen de – Ro meu Tuma –
Artur da Tá vo la – Edu ar do Su plicy – José Sar ney.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO LEGISLATIVO Nº 23,
DE 21 DE JUNHO DE 1967

Apro va a Con ven ção Inter na ci o nal
so bre a Eli mi na ção de To das as For mas
de Dis cri mi na ção Ra ci al, ado ta da pela
Re so lu ção nº 2.106 (XX) da Assem-
bléia-Geral das Na ções Uni das, de 21 de
de zem bro de 1965.

....................................................................................

....................................................................................

PARECER Nº 82, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 382, de 2001
(nº 397/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que Apro va o tex to da Con ven ção so bre
o Re co nhe ci men to e a Exe cu ção de Sen -
ten ças Arbi tra is Estran ge i ras (Con ven-
ção de Nova Ior que), con clu í da em Nova
Ior que, em 10 de ju nho de 1958.

Re la tor: Se na dor José Sar ney

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 382, de 2001
(PDC nº 00397, de 2000, na ori gem), que Apro va o
tex to da Con ven ção so bre o Re co nhe ci men to e a
Exe cu ção de Sen ten ças Arbi tra is Estran ge i ras (Con -
ven ção de Nova Ior que), con clu í da em Nova Ior que,
em 10 de ju nho de 1958.

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o Pre si den te da Re pú bli ca sub -
me teu à apre ci a ção par la men tar o tex to des se ato in -
ter na ci o nal.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, em 19 de ja ne i ro de 2000,
ten do na que la Casa pas sa do pelo cri vo das Co mis-
sões de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção e de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

Acom pa nhan do a Men sa gem nº 511, de 1999,
do Po der Exe cu ti vo, que en ca mi nha o tex to do Acor do
ao Con gres so Na ci o nal, vem a Expo si ção de Mo ti vos
nº 063, de 26 de ja ne i ro de 1999, do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, da qual cabe
des ta car o se guin te:

“A re sis tên cia à ade são à ci ta da Con-
ven ção de cor reu de pa re cer em con trá rio do 
Con sul tor Ju rí di co do Mi nis té rio das Re la-
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ções Exte ri o res à épo ca, Dou tor Hil de bran-
do Acci oly, de que o Bra sil não a po de ria ra -
ti fi car em ra zão da ne ces si da de de ho mo lo-
ga ção de sen ten ças es tran ge i ras pelo Su-
pre mo Tri bu nal Fe de ral para que te nham
va li da de no ter ri tó rio na ci o nal, e dada a im -
pos si bi li da de da que la cor te ho mo lo gar sen-
ten ças não pro ve ni en tes de ”au to ri da de ju di-
ciá ria com pe ten te", con for me es ta be le ci do
na Lei de Intro du ção ao Có di go Ci vil (Art.
15).

A Con ven ção de Nova York de 1958,
des ti na da a re du zir o nú me ro de dis pu tas le -
va das aos tri bu na is e a vi a bi li zar o res ga te
do ide al de jus ti ça rá pi da, é um ins tru men to
ju rí di co de ca rá ter qua se uni ver sal, que con -
ta atu al men te com mais de cem ra ti fi ca ções.
No âm bi to do Mer co sul, o Bra sil é o úni co
país que ain da não o fez. Na Amé ri ca La ti-
na, a ade são é qua se to tal. O prin ci pal ar gu-
men to em fa vor des se mo der no ins tru men to
é o fato de que o mes mo pro por ci o na a se -
gu ran ça ju rí di ca ne ces sá ria à atra ção de ca -
pi ta is."

II – Aná li se

O re co nhe ci men to e exe cu ção de sen ten ças
ar bi tra is es tran ge i ras de no ta in ser ção e ade qua ção
co mer ci al in ter na ci o nal de um Esta do. Ao bus car so -
lu ções rá pi das e efi ca zes, de i xan do de lado as in-
con ve niên ci as do pro ces so ju di ci al tra di ci o nal, as
par tes li ti gan tes ino vam, se guin do a mo der na for ma
de so lu ção al ter na ti va de con tro vér si as.

A Con ven ção de Nova Ior que, de 10 de ju nho
de 1958, ora ana li sa da, foi ra ti fi ca da pe los prin ci pa is
ato res da eco no mia mun di al. O Bra sil, re lu tan te à
épo ca, ba se a va-se no ar gu men to ju rí di co da im pos-
si bi li da de de ade são em face de nor ma in ter na pro i-
bi ti va (art. 15 do Có di go Ci vil). Lei pos te ri or, po rém,
ino vou o or de na men to pá trio, in tro du zin do a ar bi tra-
gem e re co nhe cen do a prá ti ca in ter na ci o nal, – o que 
se deu nos ter mos da Lei Bra si le i ra de Arbi tra gem,
Lei nº 9.307/96.

Haja vis ta a ade qua ção ju rí di ca in ter na do Bra -
sil, a Con ven ção em epí gra fe re ve la-se con ve ni en te
e opor tu na aos in te res ses na ci o na is. Há van ta gens
co mer ci a is (cre di bi li da de e se gu ran ça em ne go ci ar),
van ta gens ju rí di cas (ade são às nor mas in ter na ci o-
na is e jus ti ça rá pi da) e eco nô mi cas e po lí ti cas, ao
apre sen tar um Esta do apto às no vas pers pec ti vas e
prá ti cas do co mér cio in ter na ci o nal.

III – Voto

Por todo o ex pos to, por ser con ve ni en te e opor -
tu no aos in te res ses na ci o na is, cons ti tu ci o nal e le gal,
em nada dis cre pan do do or de na men to ju rí di co na ci o-
nal, além do que ver sa do em boa téc ni ca le gis la ti va,
somos pela apro va ção do Pro je to de De cre to Le gis-
la ti vo nº 382, de 2001 (PDC nº 00397, de 2000, na
ori gem).

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Jef fer son Pé res, Pre si den te – José Sar ney, Re la tor
– José Co e lho – Gil ber to Mes tri nho – Ge ral do
Cân di do – Ro ber to Sa tur ni no – José Agri pi no –
Tião Vi a na – Íris Re zen de – Ro meu Tuma – Edu ar-
do Su plicy – Ma u ro Mi ran da – Artur da Tá vo la.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
RE PÚ BLI CA FE DE RATI VA DO BRASIL

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

LEI Nº 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996

Dis põe so bre a Arbi tra gem

....................................................................................

Có di go Ci vil

Art. 15. Será exe cu ta da no Bra sil a sen ten ça
pro fe ri da no es tran ge i ro, que re ú na os se guin tes re -
qui si tos:

a) ha ver si do pro fe ri da por juiz com pe ten te:

b) te rem sido as par tes ci ta das ou ha ver-se le -
gal men te ve ri fi ca do a re ve lia:

c) ter pas sa do em jul ga do e es tar re ves ti da
das for ma li da des ne ces sá ri as para a exe cu ção no
lu gar em que foi pre fe ri da;

d) es tar tra du zi da por in tér pre te au to ri za do;

e) ter sido ho mo lo ga da pelo Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Não de pen dem de ho mo lo ga-
ção as sen ten ças me ra men te de cla ra tó ri as do es ta-
do das pes so as.
....................................................................................
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PARECER Nº 83, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 384, de 2001
(nº 853/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que Apro va o tex to do Ajus te Com ple-
men tar ao Con vê nio Bá si co de Co o pe ra-
ção Téc ni ca para Co o pe ra ção Tu rís ti ca
ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re -
pú bli ca Bo li va ri a na da Ve ne zu e la, em Ca -
ra cas, em 8 de fe ve re i ro de 2000 e de sua
emen da, por tro ca de no tas, con clu í da
em 11 de ju lho de 2000.

Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 384, de 2001
(PDC nº 853, de 2001, na ori gem), que “Apro va o tex -
to do Ajus te Com ple men tar ao Con vê nio Bá si co de
Co o pe ra ção Téc ni ca para Co o pe ra ção Tu rís ti ca ce le-
bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca Bo li va ri a na da Ve ne-
zu e la, em Ca ra cas, em 8 de fe ve re i ro de 2000 e de
sua emen da, por tro ca de no tas, con clu í da em 11 de
ju lho de 2000".

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o Pre si den te da Re pú bli ca sub -
me te à apre ci a ção par la men tar o tex to des se ato in -
ter na ci o nal.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos em 28 de mar ço de 2001,
ten do na que la Casa pas sa do pelo cri vo das Co mis-
sões de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, Eco no-
mia, Indús tria e Co mér cio, e Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.

Acom pa nhan do a Men sa gem nº 1.245, de 2000, 
do Po der Exe cu ti vo, que en ca mi nha o tex to do Acor do
sob exa me ao Con gres so Na ci o nal, vem a Expo si ção
de Mo ti vos nº278, de 28 de agos to de 2000, do Sr. Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, da qual
cabe des ta car o se guin te:

“O pre sen te Ajus te tem por ob je ti vo
pro mo ver e es ti mu lar o de sen vol vi men to do
tu ris mo en tre os dois pa í ses, for ta le cer a co -
o pe ra ção en tre os or ga nis mos ofi ci a is de tu -
ris mo e ins ti tu i ções re la ci o na das com a ati-
vi da de tu rís ti ca, di fun dir, no ter ri tó rio da ou -
tra par te, as áre as que po dem ser des ti na tá-

ri as de co o pe ra ção por meio do in ter câm bio
de in for ma ção, pu bli ci da de e ma te ri al de
pro mo ção tu rís ti ca, pro mo ver o in ter câm bio
téc ni co na ma té ria de pla ni fi ca ção tu rís ti ca,
en tre ou tras ini ci a ti vas.

O Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo, por
meio da Embra tur, par ti ci pou ati va men te da
ne go ci a ção do Ajus te Com ple men tar e
apro vou seu tex to fi nal."

Ver sa do em de zes se is ar ti gos, o Acor do foi fir -
ma do em Ca ra cas, Ca pi tal da Ve ne zu e la, no dia 8
de fe ve re i ro de 2000, ten do como sig na tá ri os os
Mi nis tros das Re la ções Exte ri o res dos pa í ses pac -
tu an tes.

O Acor do em tela in clui ain da a al te ra ção en tre
as par tes, pro pos ta por tro ca de no tas das Chan ce la-
ri as, mo di fi can do o art. 15, no que tan ge a du ra ção e a 
re no va ção de vi gên cia, o que não al te ra a subs tan ci a-
li da de do tex to pac tí cio.

II – Aná li se

Tra ta-se, a toda evi dên cia, de Acor do con ve ni en-
te e opor tu no aos in te res ses na ci o na is, haja vis ta as
inú me ras van ta gens que dele po de rão de cor rer.

O tu ris mo re ve la-se fa tor de pro mo ção e es tí mu-
lo ao de sen vol vi men to so ci o cul tu ral e eco nô mi co. O
flu xo tu rís ti co en se ja o co nhe ci men to da cul tu ra es-
tran ge i ra e per mi te o aper fe i ço a men to dos me i os de
co mu ni ca ção e trans por te. Res sal ta, ou tros sim, a im -
por tân cia do meio am bi en te, di fun din do pro gra mas
na área do eco tu ris mo. Ade ma is per mi te o for ta le ci-
men to da eco no mia dos pa í ses sig na tá ri os, in tro du-
zin do uma cons ciên cia in ter na ci o nal, co mer ci al, po lí-
ti ca e so ci al.

A Ve ne zu e la pro je ta-se como de se já vel par ce i ro
co mer ci al, com uma eco no mia di ver si fi ca da e atra-
ente. O País é mem bro da or ga ni za ção dos Pa í ses
Expor ta do res de Pe tró leo (OPEP) e ofe re ce be las pa i-
sagens emol du ra das pela flo ra e fa u na abun dan tes.

A co o pe ra ção tu rís ti ca é mar co fun da men tal
para o de sen vol vi men to e a con so li da ção de pro mo-
ções co mer ci a is e em pre sa ri a is mais am plas, en vol-
ven do o se tor pú bli co e pri va do, atra in do in ves ti men-
tos e fo men tan do a me lho ria das con di ções de vida
da po pu la ção.

III – Voto

Por todo o ex pos to, por ser con ve ni en te e opor -
tu no aos in te res ses na ci o na is, sen do cons ti tu ci o nal e
legal, e ver sa do em boa téc ni ca le gis la ti va, so mos pela 
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apro va ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº384, de 
2001 (PDC nº 00853, de 2001, na ori gem).

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Jef fer son Pé res, Pre si den te – Ro ber to Sa tur ni no,
Re la tor – José Co e lho – José Sar ney – Gil ber to
Mes tri nho – Tião Vi a na – Artur da Tá vo la – Íris Re -
zen de – Ge ral do Cân di do – Ro meu Tuma – Edu ar-
do Su plicy – José Agri pi no – Ma u ro Mi ran da.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

PARECER Nº 84, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 418, de 2001
nº 855/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos
que Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Peru so -
bre Co o pe ra ção e Co or de na ção em Ma té-
ria de Sa ni da de Agro pe cuá ria, ce le bra do
em Lima, em 6 de de zem bro de 1999.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do

I – Re la tó rio

Apo i a do no art. 84, in ci so VIII, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por in ter-
mé dio da Men sa gem nº 779, de 6 de ju nho de 2000,
sub me te à con si de ra ção do Con gres so Na ci o nal,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to
do Acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Peru so bre Co -
o pe ra ção e Co or de na ção em Ma té ria de Sa ni da de
Agro pe cuá ria, ce le bra do em Lima, em 5 de de zem bro
de 1999. Acom pa nha o ci ta do do cu men to a Expo si-
ção de Mo ti vos nº130, do Se nhor Luiz Fe li pe Lam pre-
ia, en tão Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res
(fls. 3 a 5).

Ao tra mi tar re gu lar men te na Câ ma ra dos De pu-
ta dos, a ma té ria ob te ve, já na con di ção de Pro je to de

De cre to Le gis la ti vo nº 855-B, de 2001, a de vi da apro -
va ção (fls. 14), após, ana li sa da pe las di ver sas co mis-
sões téc ni cas da que la Casa Le gis la ti va (fls. 15 e 16).

II – Aná li se

Bra sil e Peru, pre o cu pa dos com a sa ni da de
agro pe cuá ria e seus as pec tos fi tos sa ni tá ri os e zo os-
sa ni tá ri os den tro do in ter câm bio co mer ci al de pro du-
tos agrí co las e pe cuá ri os en tre am bos os pa í ses, de -
ci di ram ce le brar o pre sen te Acor do, com o pro pó si to
de pre ser var os seus res pec ti vos ter ri tó ri os li vres de
pra gas e do en ças.

Em de cor rên cia, am bos os pa í ses en ten dem,
com to tal ra zão, que o co mér cio de ani ma is, ve ge ta is
e seus res pec ti vos pro du tos e sub pro du tos es ta rá as -
se gu ra do para a fa ci li ta ção tran sa ci o nal de tais es pé-
ci es. Tal en ten di men to é re for ça do (fls. 6) pela ob-
servação de que am bos os pa í ses já são Par tes
Con tra tan tes ou Mem bros de inú me ras or ga ni za-
ções mun di a is – OMC, CIPV, FAO, OIE –, além do
Co mi tê do “Có dex Ali men ta ri us”, qua li fi ca ções que
dis pen sam ma i o res co men tá ri os, dada a re co nhe ci da
ido ne i da de e ca pa ci da de téc ni ca de tais en ti da des,
por seus enun ci a dos e es tu dos.

Acres cen te-se, ade ma is, a im por tân cia da par ti-
ci pa ção ati va, no pre sen te Acor do, dos re pre sen tan-
tes do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to
do Bra sil, os qua is apro va ram o seu tex to fi nal, “si mi-
lar ao de Acor dos do gê ne ro fir ma dos pelo Go ver no
bra si le i ro com ou tros pa í ses”, lem bra do pelo chan ce-
ler Luiz Fe li pe Lam pre ia.

Por ou tro lado, fa ze mos eco ao ex pos to pela Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal
da Câ ma ra dos De pu ta dos, cujo Re la tor, o ilus tre De -
pu ta do Fer nan do Ga be i ra, en fa ti za a im por tân cia da
ma té ria ”com os com pro mis sos de co o pe ra ção que o
Bra sil tem as su mi do com as na ções ami gas“ e de vi-
da men te am pa ra das pe las “nor mas de Di re i to Inter -
na ci o nal Pú bli co per ti nen tes”.

III – Voto

Em face de todo o ex pos to, voto fa vo ra vel men te
à apro va ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 418,
de 2001.

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Jef fer son Pé res, Pre si den te – Ge ral do Can di do,
Rela tor – José Co e lho – José Sar ney – Gil ber to
Mes tri nho – Ro meu Tuma – Íris Re zen de – Tião
Vi a na – Ro ber to Sa tur ni no – Edu ar do Su plicy –
José Agri pi no – Ma u ro Mi ran da – Artur da Tá vo la.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te

da Re pú bli ca:
....................................................................................

VIII – ce le brar tra ta dos, con ven ções e atos in -
ter na ci o na is su je i tos a re fe ren do do Con gres so Na -
ci o nal;
....................................................................................

PARECER Nº 85, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 419, de 2001 (nº
860/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
Apro va o tex to do Acor do so bre Co o pe ra-
ção no Cam po da Sa ni da de Ve te ri ná ria, ce -
le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe-
de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Ro mê nia,
em Bra sí lia, em 25 de ju lho de 2000.

Re la tor: Se na dor José Agri pi no

I – Re la tó rio

Com base nos arts. 49, in ci so I, e 84, in ci so VIII, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, esta Co mis são é cha ma da a opi -
nar so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 419, de
2001 (PDC nº 860, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que “apro va o tex to do Acor do so bre Co o pe ra ção
no Cam po da Sa ni da de Ve te ri ná ria, ce le bra do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no
da Ro mê nia, em Bra sí lia, em 25 de ju lho de 2000".

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a ma té ria foi dis tri bu í-
da à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o-
nal, pas san do ain da pelo cri vo das Co mis sões de Agri -
cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral; e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção, ten do fi nal men te sido apro va do pelo Ple ná rio
da Câ ma ra em 14 de no vem bro de 2001.

Se gun do ex põe o en tão Mi nis tro de Esta do, in -
te ri no, das Re la ções Exte ri o res, Emba i xa dor Gil ber to
Cou ti nho Pa ra nhos Vel lo so, em Men sa gem di ri gi da
ao Pre si den te da Re pú bli ca em 14 de se tem bro de
2000, o Tra ta do em ques tão tem por ob je ti vo pro mo-
ver a co o pe ra ção téc ni ca en tre o Bra sil e a Ro mê nia
no cam po da sa ni da de ve te ri ná ria. Bus ca tam bém
cri ar um qua dro fa vo rá vel à am pli a ção do co mér cio
de pro du tos de ori gem ani mal en tre os dois pa í ses,
ten do por base as nor mas es ta be le ci das pe los prin ci-

pa is or ga nis mos e ins tru men tos in ter na ci o na is so bre
a ma té ria, como o Escri tó rio Inter na ci o nal de Epi zo o-
ti as e o Acor do so bre a Apli ca ção de Me di das Sa ni tá-
ri as e Fi tos sa ni tá ri as da Orga ni za ção Mun di al de Co -
mér cio.

O Acor do es ta be le ce que o Bra sil e a Ro mê nia
de ve rão co mu ni car as al te ra ções nas res pec ti vas le gis-
la ções na ci o na is e in for mar-se mu tu a men te so bre a si -
tu a ção sa ni tá ria nos seus ter ri tó ri os, em par ti cu lar no
que diz res pe i to à ocor rên cia de do en ças de ani ma is e
even tu a is me di das ado ta das em ca sos de sur tos.

O Acor do pre vê, no que diz res pe i to ao even tu al
dis pên dio de re cur sos or ça men tá ri os, que as au to ri-
da des de sa ni da de ve te ri ná ria dos pa í ses sig na tá ri os
po de rão re a li zar re u niões de con sul ta, sen do que ca -
be rá a cada Par te ar car com os cus tos de vi a gem de
seus res pec ti vos re pre sen tan tes.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Ao pro mo ver o in ter câm bio de in for ma ções e a
apro xi ma ção en tre os se to res agro pe cuá ri os do Bra -
sil e da Ro mê nia, o Tra ta do em ques tão de ve rá con -
tri bu ir para a re du ção dos ris cos de pro pa ga ção de
do en ças de ani ma is de um país para ou tro por in ter-
mé dio de pro du tos de ori gem ani mal co mer ci a li za dos
bi la te ral men te.

Do pon to de vis ta da agro pe cuá ria na ci o nal, que 
de sem pe nha um pa pel de gran de im por tân cia em
nos sa eco no mia, é ab so lu ta men te ne ces sá rio que se
ado tem me di das de co o pe ra ção e de pro te ção de
nos so ter ri tó rio con tra a in tro du ção ou dis se mi na ção
de do en ças que afe tam os ani ma is, con for me res sal ta
o Pa re cer da Co mis são de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

III – Voto

Por todo o ex pos to, voto fa vo ra vel men te à
aprovação do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 419,
de 2001 (PDC nº 860, de 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos).

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Jef fer son Pé res, Pre si den te – José Agri pi no, Re la-
tor – Luiz Otá vio – José Co e lho – Gil ber to Mes tri-
nho – Ro ber to Sa tur ni no – Ge ral do Cân di do –
Tião Vi a na – José Sar ney – Ma u ro Mi ran da.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:
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I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;

....................................................................................
Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te

da Re pú bli ca:

....................................................................................
VIII – ce le brar tra ta dos, con ven ções e atos in -

ter na ci o na is, su je i tos a re fe ren do do Con gres so Na -
ci o nal;

....................................................................................

PARECER Nº 86, DE 2001

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 420, de 2001
(862/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
que Apro va o tex to do Acor do so bre Co -
o pe ra ção nas Áre as de Pro te ção de Plan -
tas e da Qu a ren te na Ve ge tal, ce le bra do
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Go ver no da Ro mê nia, em
Bra sí lia, 25 de ju lho de 2000.

Re la tor: Se na dor José Co e lho

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 420, de 2001
(PDC 862, de 2001, na ori gem) que Apro va o tex to do
Acor do so bre Co o pe ra ção nas Áre as de Pro te ção de
Plan tas e da Qu a ren te na Ve ge tal, ce le bra do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver-
no da Ro mê nia, em Bra sí lia, 25 de ju lho de 2000.

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral o Pre si den te da Re pú bli ca sub -
me te à apre ci a ção par la men tar o tex to des se ato in -
ter na ci o nal.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos em 8 de no vem bro de 2001,
ten do na que la Casa pas sa do pelo cri vo das Co mis-
sões de Cons ti tu i ções e Jus ti ça e de Re da ção, Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal e de Agri cul tu ra e
Po lí ti ca Ru ral.

Acom pa nhan do a Men sa gem nº 1.413, de 2000, 
do Po der Exe cu ti vo, que en ca mi nha o tex to do Acor do
sob exa me ao Con gres so Na ci o nal, vem a Expo si ção
de Mo ti vos nº293, de 13 de se tem bro de 2000, do Se -
nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, da
qual cabe des ta car o se guin te:

O ins tru men to tem por ob je ti vo pro mo-
ver a co o pe ra ção téc ni ca en tre o Bra sil e a
Ro mê nia nos cam pos da pro te ção de plan tas
e da qua ren te na ve ge tal, com vis tas ao com -
ba te das pra gas de plan tas e ao for ta le ci men-
to dos me ca nis mos de de fe sa fi tos sa ni tá ria. O 
Acor do visa, igual men te, cri ar um qua dro fa-
vo rá vel à am pli a ção do co mér cio de pro du tos
de ori gem ve ge tal en tre os dois pa í ses, ten do
por base as nor mas e re gu la men tos es ta be le-
ci dos pe los prin ci pa is or ga nis mos e ins tru-
men tos in ter na ci o na is so bre a ma té ria, como
a Con ven ção Inter na ci o nal para a Pro te ção
dos Ve ge ta is e o Acor do so bre a Apli ca ção de 
Me di das Sa ni tá ri as e Fi tos sa ni tá ri as da Orga -
ni za ção Mun di al de Co mér cio.

Con for me pre vê o Acor do, o Bra sil e a
Ro mê nia de ve rão co mu ni car as al te ra ções
nas res pec ti vas le gis la ções e in for mar-se mu -
tu a men te so bre a si tu a ção fi tos sa ni tá ria dos
seus ter ri tó ri os. Esse in ter câm bio de in for ma-
ções e a apro xi ma ção en tre os se to res agrí-
co las dos dois pa í ses de ve rão con tri bu ir para
a re du ção dos ris cos de pro pa ga ção de do en-
ças e de pra gas de plan tas de um país para o 
ou tro por in ter mé dio de pro du tos de ori gem
ve ge tal co mer ci a li za dos bi la te ral men te.

No que res pe i ta ao even tu al dis pên dio
de re cur sos or ça men tá ri os, o Acor do pre vê,
em seu Arti go 11, que po de rão ser or ga ni za-
das re u niões de con sul ta, a se rem re a li za das
al ter na da men te no Bra sil e na Ro mê nia. Cada 
Par te Con tra tan te de ve rá ar car com os cus tos
de vi a gem dos seus re pre sen tan tes.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

O Acor do sob exa me se re ves te de gran de uti li-
da de e im por tân cia para os in te res ses na ci o na is, per -
mi tin do o au men to dos flu xos co mer ci a is en tre os pa í-
ses sig na tá ri os.

De na tu re za bi la te ral, o ato in ter na ci o nal ce le-
bra do com a Ro mê nia pre vi ne a uti li za ção de bar re i-
ras co mer ci a is fi tos sa ni tá ri as, au men tan do a se gu-
ran ça do co mér cio in ter na ci o nal, em um se tor es pe ci-
fi ca men te im por tan te para as pa u tas agrí co las de ex -
por ta ção bra si le i ra.

Res ta re fe rir que o Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
con for me a Expo si ção de Mo ti vos su pra-men ci o na da,
par ti ci pou ati va men te das ne go ci a ções, ten do con tri-
bu í do de ci si va men te para a re da ção dos ter mos do
Acor do.
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III – Voto

Por todo o ex pos to, por ser con ve ni en te e opor tu-
na aos in te res ses na ci o na is, cons ti tu ci o nal e le gal, em
nada dis cre pan do do or de na men to ju rí di co na ci o nal,
além do que ver sa do em boa téc ni ca le gis la ti va, so mos
pela apro va ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
420, de 2001 (PDC 00862, de 2001, na ori gem).

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Jef fer son Pé res, Pre si den te – José Co e lho, Re la tor
– Gil ber to Mes tri nho – Ge ral do Cân di do – Ro ber to
Sa tur ni no – José Agri pi no – Artur da Tá vo la – Ma -
u ro Mi ran da – José Sar ney – Edu ar do Su plicy –
Ro meu Tuma – Íris Re zen de.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

PARECER Nº 87, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 421, de 2001
(nº 863/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
que Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Go ver no da Fe de ra ção da Rús sia
so bre Co o pe ra ção na Área da Qu a ren te-
na Ve ge tal, ce le bra do em Mos cou em 22
de ju nho de 2000.

Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 421, de 2001
(PDC 863, de 2001, na ori gem) que Apro va o tex to do
Acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Fe de ra ção da Rús sia so bre Co -
o pe ra ção na Arca da Qu a ren te na Ve ge tal, ce le bra do
em Mos cou em 22 de ju nho de 2000.

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral o Pre si den te da Re pú bli ca sub -
me te à apre ci a ção par la men tar o tex to des se ato in -
ter na ci o nal.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos em 8 de no vem bro de 2001,
ten do na que la Casa pas sa do pelo cri vo das Co mis-
sões de Cons ti tu i ções e Jus ti ça e de Re da ção, Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal e Agri cul tu ra e Po -
lí ti ca Ru ral.

Acom pa nhan do a Men sa gem nº1.414, de 2000, 
do Po der Exe cu ti vo, que en ca mi nha o tex to do Acor do
sob exa me ao Con gres so Na ci o nal, vem a Expo si ção
de Mo ti vos nº 297, de 18 de se tem bro de 2000 do Se -
nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, da
qual cabe des ta car o se guin te:

Nos ter mos do preâm bu lo do Acor do, a
pro mo ção da co o pe ra ção bi la te ral no do mí nio
da qua ren te na ve ge tal tem duas fi na li da des:
uma sa ni tá ria de re for çar a pro te ção dos ter ri-
tó ri os de am bos os pa í ses con tra a in tro du ção
de or ga nis mos qua ren te ná ri os e re du zir pre ju-
í zos por eles ca u sa dos às co lhe i tas e ou tra
co mer ci al de fa ci li tar o in ter câm bio e as tro cas
de se men tes, ma te ri al de se me a du ra e de ma-
is pro du tos sob con tro le dos res pec ti vos ser vi-
ços na ci o na is no se tor.

A ne go ci a ção do Acor do foi con du zi da
em co la bo ra ção com o Mi nis té rio da Agri cul-
tu ra e do Abas te ci men to, cujo De par ta men-
to de Qu a ren te na Ve ge tal é, de acor do com
seu Arti go 1º, o ór gão com pe ten te, da par te
bra si le i ra, en car re ga do de co or de nar as ati -
vi da des de cor ren tes de sua im ple men ta ção.

O acor do en tre o Go ver no da Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Fe -
de ra ção da Rús sia so bre Co o pe ra ção na
área de Qu a ren te na Ve ge tal, fir ma do pelo
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca e pelo
Vice-Pri me i ro-Mi nis tro e Mi nis tro da Agri cul-
tu ra da Fe de ra ção da Rús sia em Mos cou,
em 22 de ju nho de 2000, cons ti tui va li o so
ins tru men to para a fa ci li ta ção e am pli a ção
do co mér cio de pro du tos agrí co las, de im-
por tân cia cres cen te na pa u ta bi la te ral.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Tra ta-se de com pro mis so con ve ni en te e opor tu-
no aos in te res ses na ci o na is, haja vis ta a im por tân cia
da Fe de ra ção Rus sa, como va li o so par ce i ro de co-
mér cio in ter na ci o nal.

O Acor do Bi la te ral, ne go ci a do com a chan ce la
do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, fa ci li ta e in cre men ta o co -
mér cio in ter-par tes, em um se tor al ta men te van ta jo so
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para a eco no mia bra si le i ra, co la bo ran do para a se gu-
ran ça pro du ti va.

Res ta adu zir tra tar-se o Acor do sob exa me, de
ins tru men to de gran de uti li da de, ne u tra li zan do even -
tu a is bar re i ras co mer ci a is não-ta ri fá ri as, fun da das
em ques tões fi tos sa ni tá ri as, tão em voga no co mér cio
in ter na ci o nal.

III – Voto

Por todo o ex pos to, por ser con ve ni en te e opor -
tu na aos in te res ses na ci o na is, cons ti tu ci o nal e le gal,
em nada dis cre pan do do or de na men to ju rí di co na ci o-
nal, além do que ver sa do em boa téc ni ca le gis la ti va,
so mos pela apro va ção do Pro je to de De cre to Le gis la-
ti vo nº 421, de 2001 (PDC 863, de 2001, na ori gem).

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Jef fer son Pé res, Pre si den te – Ro ber to Sa tur ni no,
Re la tor, José Co e lho – José Sar ney – Gil ber to
Mes tri nho – Ge ral do Cân di do – Ro meu Tuma – Íris 
Re zen de – José Agri pi no – Ma u ro Mi ran da – Artur
da Tá vo la – Edu ar do Su plicy.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 49.  É da com pe tên cia ex clu si va do Con-
gres so Na ci o nal:

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

PARECER Nº 88, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 392, de
2001 (nº 925/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção TV Edu ca ti va Uni -
ver si da de Ca tó li ca de San tos para exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Cu ba tão, Esta do
de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Pe dro Piva
Re la tor (ad hoc) Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.448,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,

com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato cons tan te do De cre to de 6 de ou tu bro de
2000, que ou tor ga con ces são à Fun da ção TV Edu ca-
ti va Uni ver si da de Ca tó li ca de San tos para exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o-
di fu são de sons e ima gens na ci da de de Cu ba tão,
Esta do de São Pa u lo.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre-
to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da-
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro
de 1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri-
za ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li-
za da sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do
Con gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art. 
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si-
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a Le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Arol de de Oli ve i ra, e apro va-
ção da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o
pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za-
do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção TV Edu ca ti-
va Uni ver si da de Ca tó li ca de San tos (cf fl. 138):

Di re tor Pre sid ne te Da vid Pi cão

Di re tor Vice-Pre si den te Jacyr Fran cis co Bra i do

Di re tor Te sou re i ro Alber to Fer re i ra do Car mo

Di re tor Se cre tá rio Raul Fi nóc chio

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De-
cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro -
ces so de ou tor ga pelo Po der Exe cu ti vo para exe cu-
ção de ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o-
na-se ao cum pri men to de exi gên ci as dis tin tas da-
que las ob ser va das nos ca sos de con ces sões ou
per mis sões para ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is
de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor-
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen-
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
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edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que “dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra de sons e ima gens”.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os
ca na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à
ex plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver-
si da des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi-
na li da de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do
De cre to nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que
com ple men tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de
agos to de 1962, que “ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de
Co mu ni ca ções”.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e
dos cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos
pela apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 392, de 2001.

Sala das Co mis sões,26 de fe ve re i ro de 2002. –
Mo re i ra Men des, Vice-pre si den te no exer cí cio da Pre -
si dên cia – Lind berg Cury – Se bas tião Ro cha – Mar lu-
ce Pin to – Ma gui to Vi le la – Anto nio Car los Jú ni or –
Fran ce li no Pe re i ra – Ge ral do Althoff – Be ní cio Sam -
pa io – Ge ral do Cân di do(Absten ção) – Luiz Otá vio –
Tião Vi a na – Ro me ro Jucá – Pe dro Piva.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,

ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) Os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(1), de 31 de ou tu-
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si-
ções pos te ri o res.

....................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

Obs.: Esta lei está re vo ga da par ci al men te, sal vo
quan to a ma té ria pe nal não tra ta da na Lei nº 9.472, de
16-7-97 e quan to aos pre ce i tos re la ti vos à ra di o di fu são.

PARECER Nº 89, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 406, de
2001 (nº 1.071/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à TV SBT – Ca nal 5 
de Be lém S/A para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são)
na ci da de de Be lém, Esta do do Pará.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

Che ga a essa co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 406, de 2001 (nº 1.071, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à TV SBT – Ca nal
5 de Be lém S/A para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu-
são de sons e ima gens (te le vi são) na ci da de de Be -
lém, Esta do do Pará.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 817, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 28 de
abril de 2000, que re no va a con ces são para a ex plo-
ra ção de ca nal de ra di o di fu são de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

E a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to TV SBT Ca nal 5 de Be lém S/A (cf. fl. 122):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Cin tia Abra va nel 1.465.200
Car men Tor res Abra va nel 14.800
To tal de Co tas 1.480.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do José Men don ça Be -
zer ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Ana li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de-
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992,
do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma
sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as
a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem
como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem
ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis-
são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 406, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac-
te ri za do que a en ti da de TV SBT – Ca nal 5 de Be lém
S/A aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le-
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Mo re i ra Men des , Vice-Pre si den te no Exer cí cio da
Pre si dên cia  – Luiz Otá vio, Re la tor –  Ca sil do Mal -
da ner – Anto nio Car los Jú ni or – Ro meu Tuma –
Ge ral do Cân di do (abs ten ção) – Lind berg Cury –
Ma gui to Vi le la –  Mar lu ce Pin to –  Se bas tião Ro-
cha –  Fran ce li no Pe re i ra –  Tião Vi a na (abs ten-
ção) – Ge ral do Althoff – Ro me ro Jucá – Be ní cio
Sam pa io.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 90, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 414, de
2001 (nº 1.016/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ara çás FM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Ara çás, Esta do da
Ba hia.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni or

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 414, de 2001 (nº1.016, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ara çás FM a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ara çás,
Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.274,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 297,
de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Ara çás FM (cf. fl. 16):

Pre si den te Wal deyr No va es Schramm Fi lho

Vi ce-Presidente José San tos Cor re i ra

Se cre tá rio Ma u ri lio Fran cis co dos San tos

Te sou re i ra Daci Gon çal ves San tos

Di re tor So ci al Eli e zer dos San tos Bar re to

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Mar ce lo Bar bi e ri.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de-
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992,
do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma
sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as
a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem
como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem
ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis-
são de Edu ca ção.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 414, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ara çás
FM aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela apro-
va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la-
ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Mo re i ra Men des, Vi ce-Presidente no exer cí cio da
Pre si dên cia – Anto nio Car los Ju ni or, Re la tor – Ca -
sil do Mal da ner – Ro ber to Sa tur ni no – Ro meu
Tuma – Ge ral do Cân di do – Be ní cio Sam pa io – Ma -
gui to Vi le la – Mar lu ce Pin to – Se bas tião Ro cha –
Luiz Otá vio – Fran ce li no Pe re i ra – Ro me ro Jucá –
Ge ral do Althoff – Tião Vi a na.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 91, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 415, de
2001 (nº 1.026/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que “apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o Pro-
gres so da Ci da da nia de São Fran cis co
do Con de a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de São
Fran cis co do Con de, Esta do da Ba hia".

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Jú ni or

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 415, de 2001 (nº1.026, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o Pro gres so da Ci da-
da nia de São Fran cis co do Con de a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São Fran-
cis co do Con de, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.440,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 389,
de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria para o Pro gres so da Ci da da nia de São Fran cis co
do Con de (cf. fl. 14):
• Pre si den te – Adna il ton Lima do Ama ral

• Vice-Pre si den te –  Eu cir Vi e i ra C. San tos

• Se cre tá ria – Cris ti a ne Da ni el dos San tos

• Te sou re i ra – T aíza Oli ve i ra Cos ta

• Di re tor Téc ni co – José Mag no de Oli ve i ra

• Di re tor de Even tos – José Antô nio Ri be i ro
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O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Mar ce lo Bar bi e ri.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de-
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci-
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten-
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 415, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o
Pro gres so da Ci da da nia de São Fran cis co do Con de
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela apro va ção
do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Mo re i ra Men des, Vice-Pre si den te no Exer cí cio da
Pre si dên cia – Antô nio Car los Ju ni or, Re la tor – Ca -
sil do Mal da ner – Ro ber to Sa tur ni no – Ro meu
Tuma – Ge ral do Cân di do – Be ní cio Sam pa io – Ma -
gui to Vi le la – Mar lu ce Pin to – Se bas tião Ro cha –
Luiz Otá vio – Lind berg Cury – Ro me ro Jucá –
Fran ce li no Pe re i ra – Ge ral do Althoff.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-renovação da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 92, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, So bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 416, de
2001 (nº 1.035/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Se to ri al de Ra di o-
di fu são Edu ca ti va de Sons e Ima gens,
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Pin da mo-
nhan ga ba, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro cha

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.829,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato cons tan te do De cre to de 29 de no vem bro
de 2000, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Se to ri al
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de Ra di o di fu são Edu ca ti va de Sons e Ima gens para
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser -
vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de
Pin da mo nhan ga ba, Esta do de São Pa u lo.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za-
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si-
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Luiz Pi a uhy li no, e apro va ção
da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de Cons ti-
tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je-
to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em 
boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Se to ri al de
Ra di o di fu são Edu ca ti va de Sons e Ima gens (cf. fl. 49):

Di re tor Pre si den te Luiz Car los Gros so Alves

Di re tor Admi nis tra ti vo– Fi-
nan ce i ro

Lia Mar ga reth B. Mo re i ra Alves

Di re tor de Pa tri mô nio Lu i za Gros so Alves

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre-
to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so
de ou tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de
ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o na-se ao
cum pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser-
va das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para
ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor-
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen-
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que “dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra de sons e ima gens”.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -

plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da-
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da-
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men-
tou e mo di fi cou a Lei nº4.117, de 27 de agos to de 1962,
que “ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Co mu ni ca ções”.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 416, de 2001.

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002. – Vi -
ce-presidente no Exer cí cio da Pre si dên cia, Mo re i ra
Men des – Re la tor, Se bas tião Ro cha – Ca sil do Mal -
da ner – Anto nio Car los Jú ni or – Ro meu Tuma –
Mar lu ce Pin to – Lind berg Cury – Ma gui to Vi le la –
Fran ce li no Pe re i ra – Be ní cio Sam pa io – Ge ral do
Althoff – Ge ral do Cân di do – (abstenção); Tião Vi a-
na – Luiz Otá vio – Ro me ro Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.
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§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
e) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no art. 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(¹), de 31 de ou tu-
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si-
ções pos te ri o res.

....................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

Obs: Esta lei está re vo ga da par ci al men te, sal vo
quan to a ma té ria pe nal não tra ta da na Lei nº 9.472, de
16-7-97 e quan to aos pre ce i tos re la ti vos à ra di o di fu são.
....................................................................................

PARECER Nº 93, DE 2002
Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o

Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 417, de
2001 (nº 1.079/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
ACCS – Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni ca-
ção So ci al a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itu pe va,
Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Pe dro Piva
Re la tor (Ad Hoc): Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 417, de 2001 (nº1.079, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a ACCS – Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Itu pe va, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.604,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 466,
de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da ACCS – Asso ci a ção
Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al (cf. fls. 54/55):

Di re tor Pre si den te Cle u sa dos Anjos Ca ri ri da Sil va

1º Di re tor Vi ce-Presidente Ma ria Eu ni ce San mar ti no Ma da ni

1º Di re tor Fi nan ce i ro Foad Ma da ni

1º Di re tor Co mu ni ca ção So ci al Pa blo San ta ma ria Gar cia

1º Di re tor Admi nis tra ti vo Edson Hen ri que de Fre i tas
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O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ro land La vig ne.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de-
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992,
do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma 
sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as
a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem
como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem
ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis-
são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 417, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a ACCS – Asso ci a ção Cul tu ral e
Co mu ni ca ção So ci al aten deu a to dos os re qui si tos
téc ni cos le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na-
mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu-
ta dos.

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Vice-Pre si den te no Exer cí cio da Pre si dên cia, Mo re i-
ra Men des – Re la tor, (Ad Hoc): Ro meu Tuma – Ca -
sil do Mal da ner – Lind berg Cury – Se bas tião Ro-
cha – Mar lu ce Pin to – Ma gui to Vi le la – Antô nio
Car los Jú ni or – Ge ral do Althoff – Be ní cio Sam pa-
io – Tião Vi a na – Ge ral do Cân di do – Fran ce li no Pe -
re i ra – Ro me ro Jucá – Pe dro Piva.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:
.................................................... ................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

....................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra -
di o di fu são.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

.................................................... ................................
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Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no art. 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(1), de 31 de ou tu-
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si-
ções pos te ri o res.

....................................................................................

PARECER Nº 94, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos so bre a Emen da nº 1 – Plen, ofe re-
ci da ao Pro je to de Lei do Se na do nº 123,
de 2000 – Com ple men tar, de au to ria do
Se na dor Osmar Dias, que “es ta be le ce
res tri ções à al te ra ção de lei de di re tri zes
or ça men tá ri as e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça

I – Re la tó rio

O ilus tre Se na dor Osmar Dias apre sen tou Pro -
je to de Lei do Se na do nº 123 – Com ple men tar, de
2000, com a se guin te re da ção:

“Art. 1º A lei de di re tri zes or ça men tá ri as, após
a sua san ção, não po de rá ser al te ra da para:

I – per mi tir mo di fi ca ção na le gis la ção tri bu tá ria;

II – per mi tir ele va ção de des pe sas pú bli cas;

III – al te rar in di ca do res da pro pos ta de lei or ça-
men tá ria anu al;

IV – al te rar a par ti ci pa ção dos di ver sos po de-
res na des pe sa de pes so al;

Art. 2º O não cum pri men to das dis po si ções da
lei de di re tri zes or ça men tá ri as im pli ca cri me de res-
pon sa bi li da de por par te de che fe do Po der Exe cu ti-
vo."

Na jus ti fi ca ção do Pro je to sob exa me, seu au-
tor es cla re ce que a pro po si ção visa a dar ri gi dez e
cre di bi li da de à lei de di re tri zes or ça men tá ri as, tor-
nan do-a um ins tru men to fun da men tal para a ad mi-
nis tra ção das fi nan ças pú bli cas e para o con tro le
par la men tar so bre o Po der Exe cu ti vo.

A Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de
2000, que “es ta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli cas
vol ta das para a res pon sa bi li da de na ges tão fis cal”,
trou xe no vos dis po si ti vos que cer ta men te for ta le ce-
rão as leis de di re tri zes or ça men tá ri as, no âm bi to de 
sua com pe tên cia cons ti tu ci o nal de fun ci o nar como
elo de li ga ção en tre os pro ces sos de pla ne ja men to
e de or ça men to, ou seja, en tre as leis do pla no plu ri-
a nu al e dos or ça men tos anu a is.

Tan to é as sim que o art. 4º da Lei de Res pon-
sa bi li da de Fis cal es ta be le ce que a lei de di re tri zes
or ça men tá ri as aten de rá o dis pos to no § 2º do art.
165 da Cons ti tu i ção, e dis po rá tam bém so bre o
equi lí brio en tre re ce i tas e des pe sas, cri té ri os e for-
ma de li mi ta ção de em pe nho, nor mas re la ti vas ao
con tro le de cus tos e à ava li a ção de re sul ta dos dos
pro gra mas fi nan ci a dos com re cur sos dos or ça men-
tos, con di ções e exi gên ci as para trans fe rên cia de re -
cur sos a en ti da des pú bli cas e pri va das. Pre vê, tam-
bém, que in te gra rá o pro je to de lei de di re tri zes or -
ça men tá ri as um Ane xo de Me tas Fis ca is, em que
se rão es ta be le ci das me tas anu a is, em va lo res cons -
tan tes e cor ren tes, re la ti vas a re ce i tas, des pe sas,
re sul ta dos no mi nal e pri má rio e mon tan te da dí vi da
pú bli ca, para o exer cí cio a que se re fe ri rem e para
os dois se guin tes, que con te rá, ain da, ava li a ção do
cum pri men to das me tas do ano an te ri or evo lu ção do 
pa tri mô nio lí qui do, e es ti ma ti va e com pen sa ção da
re nún cia fis cal.

Não res tam dú vi das de que as leis de di re tri-
zes or ça men tá ri as fi ca ram mais for ta le ci das, ain da,
a par tir do dis pos to na Lei de Res pon sa bi li da de Fis -
cal, aci ma men ci o na do.

Po rém, o que te mos ob ser va do é que as leis
de di re tri zes or ça men tá ri as têm sido, ao lon go dos
anos, al te ra das após sua apro va ção. E o que é pior,
es sas al te ra ções têm sido fe i tas, al gu mas ve zes, por 
meio de me di da pro vi só ria, o que na nos sa opi nião
cons ti tui uma afron ta à com pe tên cia ins ti tu ci o nal do
Con gres so Na ci o nal.
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Pelo ex pos to, cre mos que dú vi das não há quan -
to ao mé ri to da pro pos ta do no bre Se na dor Osmar
Dias. Entre tan to, jul ga mos con ve ni en te que uma cor re-
ção seja fe i ta no tex to do Pro je to em tela, para sua
ade qua ção à téc ni ca le gis la ti va. Tra ta-se da in cor re ção
cons tan te do ca put do art. 1º. O ter mo “após a sua
san ção” deve ser su pri mi do, pois uma lei so men te
pas sa a cons tar do or de na men to ju rí di co após sua
san ção. Até en tão, tra ta-se ape nas de um pro je to de
lei.

Ao Pro je to de Lei em tela foi apre sen ta da a
Emen da nº 1, de Ple ná rio, da Se na do ra He lo í sa He -
le na, que pro põe a se guin te re da ção ao ca put do
art. 1º: ”a lei de di re tri zes or ça men tá ri as, após sua
san ção, não po de rá ser al te ra da por me di da pro vi-
só ria para:“. Da ma ne i ra pro pos ta pela emen da, as
al te ra ções não po de ri am ser fe i tas ape nas por me di-
da pro vi só ria, mas po de ri am ocor rer por pro je to de
lei. So mos de pa re cer con trá rio à apro va ção da
emen da, já que esta des ca rac te ri za ria a pro pos ta
ori gi nal, que ”visa a dar ma i or ri gi dez e, por tan to,
cre di bi li da de à lei de di re tri zes or ça men tá ri as“.

É o re la tó rio.

II – Voto

Com base no re la tó rio, vo ta mos pela apro va ção
do Pro je to de Lei do Se na do Nº 123 — Com ple men-
tar, de 2000.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – José Fo ga ça, Re la tor
– Anto nio Car los Jú ni or – Ro ber to Re quião – Bel-
lo Par ga – Edu ar do Su plicy – Ro me ro Jucá — José
Co e lho — He lo i sa He le na – (ven ci da); Jef fer son
Pé res – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Gil ber to Mes -
tri nho — Lú dio Co e lho – Ri car do San tos — Fre i tas
Neto — Pa u lo Sou to.

ADENDO AO PARECER DA COMIS-
SÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
SOBRE A EMENDA Nº 1-PLEN, OFERECIDA 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 123,
DE 2000 COMPLEMENTAR.

Ao Pro je to de Lei do Se na do nº 123/2000 —
Com ple men tar foi apre sen ta da a Emen da nº 1, de
Ple ná rio, da Se na do ra He lo i sa He le na, que pro põe
a se guin te re da ção ao ca put do art. 1º: ”a lei de di-
re tri zes or ça men tá ri as, após sua san ção, não po de-
rá ser al te ra da por me di da pro vi só ria para:....".

Da ma ne i ra pro pos ta pela emen da, as al te ra-
ções às leis de di re tri zes or ça men tá ri as não po de ri-
am ser fe i tas ape nas por me di da pro vi só ria, mas po -

de ri am ocor rer por pro je to de lei. So mos de pa re cer
con trá rio à apro va ção da emen da, já que esta des-
ca rac te ri za ria a pro pos ta ori gi nal, que ”visa a dar
ma i or ri gi dez e, por tan to, cre di bi li da de à lei de di re-
tri zes or ça men tá ri as“.

Sala da Co mis são, – José Fo ga ça – Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................

Se ção II
Dos Orça men tos

Art. 165. Leis de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo
es ta be le ce rão:
....................................................................................

§ 2º – A lei de di re tri zes or ça men tá ri as com pre-
en de rá as me tas e pri o ri da des da ad mi nis tra ção pú -
bli ca fe de ral, in clu in do as des pe sas de ca pi tal para o
exer cí cio fi nan ce i ro sub se qüen te, ori en ta rá a ela bo-
ra ção da lei or ça men tá ria anu al, dis po rá so bre as al -
te ra ções na le gis la ção tri bu tá ria e es ta be le ce rá a po -
lí ti ca de apli ca ção das agên ci as fi nan ce i ras ofi ci a is de 
fo men to.
....................................................................................

XXXVI – a lei não pre ju di ca rá o di re i to ad qui ri do,
o ato ju rí di co per fe i to e a co i sa jul ga da;
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli-
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

Se ção II
Da Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as

Art. 4º A lei de di re tri zes or ça men tá ri as aten de-
rá o dis pos to no § 2º do art. 165 da Cons ti tu i ção e:

I – dis po rá tam bém so bre:

a) equi lí brio en tre re ce i tas e des pe sas;

b) cri té ri os e for ma de li mi ta ção de em pe nho, a 
ser efe ti va da nas hi pó te ses pre vis tas na alí nea b do
in ci so II des te ar ti go, no art. 9º e no in ci so II do § 1º
do art. 31;
....................................................................................
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PARECER Nº 95, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 236, de 2001,
de au to ria do Se na dor Ri car do San tos, que 
al te ra dis po si ti vo da Lei nº 9.394, de 20 de
de zem bro de 1996, que es ta be le ce as Di re-
tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal.

Re la tor: Se na dor Pa u lo Har tung

I – Re la tó rio

Esta Co mis são de Edu ca ção deve se pro nun ci-
ar, de for ma ter mi na ti va, so bre o Pro je to de Lei do Se -
na do (PLS) nº 236, de 2001, de au to ria do Se na dor
Ri car do San tos, que tem como ob je ti vo mu dar para
seis anos a ida de em que se deve ma tri cu lar as cri an-
ças no en si no fun da men tal.

Para que a al te ra ção seja pos sí vel, o Au tor es ta-
be le ce al gu mas con di ções, en tre as qua is des ta ca,
na jus ti fi ca ção, a ob ser vân cia, pe los sis te mas de en -
si no, de uma ”taxa lí qui da de es co la ri za ção de pelo
me nos no ven ta e cin co por cen to da fa i xa etá ria de
sete a qua tor ze anos, no caso das re des es co la res
pú bli cas“.

Ou tros sim, res sal ta que o pro je to apre sen ta do
está res pal da do pelo Pa re cer nº 20, de 1998, da Câ -
ma ra de Edu ca ção Bá si ca do Con se lho Na ci o nal de
Edu ca ção, so bre con sul ta re la ti va ao en si no fun da-
men tal de nove anos, for mu la da pelo Insti tu to Na ci o-
nal de Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o na is (INEP).

À pro po si ção não fo ram ofe re ci das emen das no
pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

Nem a Cons ti tu i ção nem a LDB es ta be le cem
com cla re za a fa i xa de ida de dos alu nos do en si no
fun da men tal.

Com efe i to, quan do a Cons ti tu i ção, no art. 208,
dis põe so bre o de ver do Esta do com a edu ca ção,
men ci o na que ele será efe ti va do me di an te, en tre ou -
tras co i sas, a ga ran tia de ”en si no fun da men tal obri ga-
tó rio e gra tu i to, as se gu ra da, in clu si ve, sua ofer ta gra -
tu i ta para to dos os que a ele não ti ve ram aces so na
ida de pró pria".

A ”ida de pró pria“ sub ten deu-se ser de sete a
qua tor ze anos, con for me es ta be le cia o art. 20 da Lei
nº5.692, de 1971, que fixa as di re tri zes para o 1 ºe o 2º
gra us.

Com re la ção à LDB, com por ta men to se me lhan-
te re sul tou, ape nas, em re fe rên ci as so bre a ida de exi -

gi da para o aces so ao en si no fun da men tal e so bre a
du ra ção mí ni ma para esse ní vel de en si no.

Por exem plo, quan do tra ta do de ver da fa mí lia
para com a edu ca ção es co lar de seus fi lhos, o art. 6º
da re fe ri da nor ma de ter mi na ser ”de ver dos pais ou
res pon sá ve is efe tu ar a ma trí cu la dos me no res, a par -
tir dos sete anos de ida de, no en si no fun da men tal“.

O art. 32, por sua vez, es ta be le ce, sem ma i o res
de ta lhes so bre a ida de das cri an ças, que ”o en si no
fun da men tal, com du ra ção mí ni ma de oito anos, obri -
ga tó rio e gra tu i to na es co la pú bli ca, terá por ob je ti vo a 
for ma ção bá si ca do ci da dão, me di an te (...)”.

Cabe sa li en tar que essa re da ção re sul tou de mo -
di fi ca ção, pela Câ ma ra dos De pu ta dos, do tex to do art.
30 do pro je to de lei subs ti tu ti vo do Se na do, que es pe ci fi-
ca va ser o en si no fun da men tal ”obri ga tó rio a par tir dos
sete anos de ida de e fa cul ta ti vo a par tir dos seis".

No art. 87 das Dis po si ções Tran si tó ri as, no en -
tan to, ao se ins ti tu ir a Dé ca da da Edu ca ção, man te-
ve-se a re fe rên cia aos sete anos de ida de ou aos seis, 
fa cul ta ti va men te, como ida de das cri an ças que o Mu -
ni cí pio e, de modo su ple ti vo, o Esta do e a União, deve
ma tri cu lar no en si no fun da men tal.

Per ce be-se des ses con si de ran dos que a fal ta
de cla re za dos dis po si ti vos le ga is não foi oca si o nal,
mas re ve la a con tro vér sia so bre a ques tão, exis ten te
à épo ca da apro va ção da LDB. De qual quer modo, fi -
cou ins ti tu í da a pos si bi li da de de os pais e as es co las
ma tri cu la rem, no en si no fun da men tal, cri an ças com
seis anos de ida de. E é o que se tem ob ser va do mes -
mo an tes da apro va ção da LDB.

A esse res pe i to, em 1998, a Câ ma ra de Edu ca-
ção Bá si ca do Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção
(CNE) emi tiu pa re cer so bre a ini ci a ti va da Pre fe i tu ra
de Por to Ve lho, RO, de es ten der a du ra ção do en si no
fun da men tal para nove anos, a exem plo do que vem
sen do fe i to no Esta do do Ce a rá.

No Pa re cer, o Re la tor ar gu men ta ser ”qua se
unâ ni me a per cep ção dos pe da go gos, con fir ma da
pela ex pe riên cia in ter na ci o nal, que a ‘ida de pró pria’
do iní cio da al fa be ti za ção é a de seis e não de sete
anos“ e con clui com a opi nião de que a rede par ti cu lar
é li vre para or ga ni zar seus sis te mas de en si no, des de
que cum pram as nor mas do CNE, e que os sis te mas
pú bli cos de en si no po dem, sob cer tas con di ções, am -
pli ar a du ra ção do en si no fun da men tal para nove
anos e ma tri cu lar as cri an ças de seis anos de ida de
na clas se ini ci al des se ní vel de en si no.

Em tal con tex to, en ten de mos que a pro pos ta
do PLS nº 236, de 2001, não só res ga ta a in ten ção
dos le gis la do res, ex pres sa no subs ti tu ti vo des ta
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Casa ao pro je to de lei, que dis pu nha so bre a LDB,
mas res pon de à de man da dos pais bra si le i ros pela
am pli a ção dos anos de es co la ri za ção obri ga tó ria.

De fato, da dos pre li mi na res do cen so da edu ca-
ção in fan til de 2000 re ve lam um de crés ci mo do nú me-
ro de ma trí cu las da pré-es co la en tre 1997 e 1998, re-
sul ta do da in clu são de cri an ças me no res de sete anos 
no en si no fun da men tal, es ti mu la da pela ins ti tu i ção do
Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to do Ensi no
Fun da men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio
(FUNDEF).

Ade ma is, a ini ci a ti va cons ti tu i rá fer ra men ta in-
dis pen sá vel para am pli ar o aten di men to da po pu la-
ção de qua tro a seis anos de ida de, que, em 1999,
al can çou uma taxa de ape nas 51,2%.

Des sa for ma, con si de ra mos opor tu na e ne ces-
sá ria a al te ra ção da LDB pro pos ta pelo PLS nº 236,
de 2001. Con tu do, a nos so ju í zo, a pro po si ção re-
quer al guns ajus tes de modo a ade quá-la aos di ta-
mes da boa téc ni ca le gis la ti va.

Nes se sen ti do, ante a obri ga to ri e da de que se
pro põe, su ge ri mos que ao lado da al te ra ção pro pos-
ta para o art. 87, que ver sa so bre ma té ria tran si tó ria,
se mo di fi que o cor po per ma nen te da lei, me di an te
nova re da ção para o ca put do art. 32 e, por con se-
guin te, a fim de man ter a har mo nia in ter na do tex to
le gal, jul ga mos ade qua do al te rar, tam bém, a emen-
ta, o art. 6º e o in ci so II do art. 30. Tam bém ca re ce
de al te ra ção a cláu su la de vi gên cia, haja vis ta que a 
obri ga to ri e da de es ta be le ci da tem que res pe i tar o
ano le ti vo, daí por que con di ci o nar a sua efi cá cia a
par tir, in clu si ve, do iní cio do ano le ti vo sub se qüen te
à sua vi gên cia, con for me emen da subs ti tu ti va que
apre sen ta mos.

III – Voto

Em face do ex pos to, opi na mos pela apro va ção
do Pro je to de Lei do Se na do nº 236, de 2001, com a
emen da subs ti tu ti va aba i xo:

EMENDA Nº 1/CE
(Subs ti tu ti vo)

Alte ra os arts. 6º, 30, 32 e 87 da Lei
nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996,
com o ob je ti vo de to mar obri ga tó rio o
iní cio do en si no fun da men tal aos seis
anos de ida de.

Art. 1º Os arts. 6º, 30 e 32 da Lei nº9.394, de 20
de de zem bro de 1996, pas sam a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

”Art. 6º É de ver dos pais ou res pon sá ve is efe tu ar
a ma trí cu la dos me no res, a par tir dos seis anos de
ida de, no en si no fun da men tal.” (NR)

“Art. 30. .................................................
..............................................................
II – pré-escolas, para as cri an ças de

qua tro a cin co anos de ida de." (NR)
“Art. 32. O en si no fun da men tal, com

du ra ção mí ni ma de oito anos, obri ga tó rio e
gra tu i to na es co la pú bli ca a par tir dos seis
anos, terá por ob je ti vo a for ma ção bá si ca do 
ci da dão, me di an te:

.....................................................” (NR)

Art. 2º O art. 87 das dis po si ções tran si tó ri as da 
Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996, pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 87. .................................................
§ 3º .......................................................

I – ma tri cu lar to dos os edu can dos a
par tir dos seis anos de ida de, no en si no fun -
da men tal, aten di das as se guin tes con di ções
no âm bi to de cada sis te ma de en si no:

a) ple na ob ser vân cia das con di ções de 
ofer ta fi xa das por esta lei, no caso de to das
as re des es co la res;

b) atin gi men to de taxa lí qui da de es co-
la ri za ção de pelo me nos no ven ta e cin co
por cen to da fa i xa etá ria de sete a qua tor ze
anos, no caso das re des es co la res pú bli-
cas; e

c) não re du ção mé dia de re cur sos por
alu no do en si no fun da men tal na res pec ti va
rede pú bli ca, re sul tan te da in cor po ra ção dos 
alu nos de seis anos de ida de.

..............................................................
.....................................................” (NR)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, com efi cá cia a par tir do iní cio do ano le -
ti vo sub se qüen te.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. – 
Ri car do San tos, Pre si den te – Pa u lo Har tung, Re-
la tor – Jo nas Pi nhe i ro – Ro meu Tuma – Gil vam
Bor ges – Fre i tas Neto – Pe dro Piva – Fran ce li no
Pe re i ra – Be ní cio Sam pa io – Ge ral do Cân di do –
Ma u ro Mi ran da – Mar lu ce Pin to – Arlin do Por to –
Emi lia Fer nan des – Lind berg Cury.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 236,
(SUBSTITUTIVO) DE 2001

Alte ra os arts. 6º, 30, 32 e 87 da Lei
nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996, com 
o ob je ti vo de to mar obri ga tó rio o iní cio
do en si no fun da men tal aos seis anos de
ida de.

Art. 1º Os arts. 6º, 30 e 32 da Lei nº9.394, de 20
de de zem bro de 1996, pas sam a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

”Art. 6º É de ver dos pais ou res pon sá-
ve is efe tu ar a ma trí cu la dos me no res, a par -
tir dos seis anos de ida de, no en si no fun da-
men tal.“ (NR)

”Art. 30. .................................................
..............................................................
II – pré-es co las, para as cri an ças de

qua tro a cin co anos de ida de.“ (NR)
”Art. 32. O en si no fun da men tal, com

du ra ção mí ni ma de oito anos, obri ga tó rio e
gra tu i to na es co la pú bli ca a par tir dos seis
anos, terá por ob je ti vo a for ma ção bá si ca do 
ci da dão, me di an te:

......................................................”(NR)

Art. 2º O art. 87 das dis po si ções tran si tó ri as da 
Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996, pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 87 .................................................
§ 3º .......................................................
I – ma tri cu lar to dos os edu can dos a

par tir dos seis anos de ida de, no en si no fun -
da men tal, aten di das as se guin tes con di ções
no âm bi to de cada sis te ma de en si no.

a) ple na ob ser vân cia das con di ções de 
ofer ta fi xa das por esta lei, no caso de to das
as re des es co la res;

b) atin gi men to de taxa lí qui da de es co-
la ri za ção de pelo me nos no ven ta e cin co
por cen to da fa i xa etá ria de sete a qua tor ze
anos, no caso das re des es co la res pú bli cas;
e

c) não re du ção mé dia de re cur sos por
alu no do en si no fun da men tal na res pec ti va
rede pú bli ca, re sul tan te da in cor po ra ção dos 
alu nos de seis anos de ida de.

..............................................................
..................................................... ”(NR)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, com efi cá cia a par tir do iní cio do ano le ti vo
sub se qüen te.

Sala da Co mis são, 19 de fe ve re i ro de 2002. – Ri-
car do Sou to – Pre si den te, Pa u lo Har tung – Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 208. O de ver do Esta do com a edu ca ção

será efe ti va do me di an te a ga ran tia de:
“I – en si no fun da men tal, obri ga tó rio e gra tu i to,

as se gu ra da, in clu si ve, sua ofer ta gra tu i ta para to dos
os que a ele não ti ve ram aces so na ida de pró pria;”

“II – pro gres si va uni ver sa li za ção do en si no mé -
dio gra tu i to;”

III – aten di men to edu ca ci o nal es pe ci a li za do aos 
por ta do res de de fi ciên cia, pre fe ren ci al men te na rede
re gu lar de en si no;

IV – aten di men to em cre che e pré-es co la às cri -
an ças de zero a seis anos de ida de;

V – aces so aos ní ve is mais ele va dos do en si no,
da pes qui sa e da cri a ção ar tís ti ca, se gun do a ca pa ci-
da de de cada um;

VI – ofer ta de en si no no tur no re gu lar, ade qua do
às con di ções do edu can do;

VII – aten di men to ao edu can do, no en si no fun -
da men tal, atra vés de pro gra mas su ple men ta res de
ma te ri al di dá ti co-es co lar, trans por te, ali men ta ção e
as sis tên cia à sa ú de.

§ 1º – O aces so ao en si no obri ga tó rio e gra tu i to
é di re i to pú bli co sub je ti vo.

§ 2º – O não-ofe re ci men to do en si no obri ga tó rio
pelo Po der Pú bli co, ou sua ofer ta ir re gu lar, im por ta
res pon sa bi li da de da au to ri da de com pe ten te.

§ 3º – Com pe te ao Po der Pú bli co re cen se ar os
edu can dos no en si no fun da men tal, fa zer-lhes a cha -
ma da e ze lar, jun to aos pais ou res pon sá ve is, pela
fre qüên cia à es co la.
....................................................................................

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

....................................................................................
Art. 6º É de ver dos pais ou res pon sá ve is efe tu ar

a ma trí cu la dos me no res, a par tir dos sete anos de
ida de, no en si no fun da men tal.
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........................................................................
Art. 30. A edu ca ção in fan til será ofe re ci da em:
I – cre ches, ou en ti da des equi va len tes, para cri -

an ças de até três anos de ida de;
II – pré-es co las, para as cri an ças de qua tro a

seis anos de ida de.
....................................................................................

LEI Nº 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971

Fixa Di re tri zes e Ba ses para o en si no
de lº e 2º gra us, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 20. O en si no de 1º grau será obri ga tó rio dos

7 aos 14 anos, ca ben do aos Mu ni cí pi os pro mo ver,
anu al men te, o le van ta men to da po pu la ção que al can-
ce a ida de es co lar e pro ce der à sua cha ma da para
ma trí cu la.

Pa rá gra fo úni co. Nos Esta dos, no Dis tri to Fe de ral,
nosTer ri tó ri os e nos Mu ni cí pi os, de ve rá a ad mi nis tra ção
do en si no fis ca li zar o cum pri men to da obri ga to ri e da de
es co lar e in cen ti var a fre qüên cia dos alu nos.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – O Expe di en-
te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre ta rio em
exer cí cio, Se na dor José Co e lho.

É lido o se guin te:

OF. Nº CE/005/2002

Bra sí lia, 19 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do Re -

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos -
sa Exce lên cia que esta Co mis são apro vou, em tur no
su ple men tar, na re u nião re a li za da no dia de hoje, o
subs ti tu ti vo do Exce len tís si mo Se nhor Se na dor Pa u lo
Har tung ao Pro je to de Lei do Se na do nº 236 de 2001,
de mi nha au to ria que, ”Alte ra dis po si ti vo da Lei nº
9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que es ta be le ce
as Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal.“

Aten ci o sa men te, – Ri car do San tos, Pre si den te
da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei do
Se na do nº 236, de 2001, cujo pa re cer foi lido an te ri or-
men te, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is
para in ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo da com -
po si ção da Casa, para que seja apre ci a do pelo Ple ná-
rio, nos ter mos re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, uma vez fin do o
pra zo fi xa do no pa rá gra fo úni co do art. 254 do Re gi-
mento Inter no, sem in ter po si ção do re cur so ali pre vis-
to, de ter mi nou o ar qui va men to de fi ni ti vo da Pro pos ta
de Fis ca li za ção e Con tro le nº 2, de 2001, de au to ria
do Se na do res Anto nio Car los Va la da res e Ro ber to
Sa tur ni no, que pro põe a apu ra ção de de nún cia re la-
ci o nada à mo vi men ta ção fi nan ce i ra sus pe i ta re a li za-
da no pe río do da cam pa nha ele i to ral de 1998, no
Esta do de Ser gi pe.

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor José Co e lho.

São li dos os se guin tes:

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do Blo co PSDB/PPB que
com po rão a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a
apre ci ar a se guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº 33

PUBLICAÇÃO DOU: 20-2-02

Assun to: Dis põe so bre os Sis te mas Na ci o na is de
Epi de mi o lo gia, de Sa ú de Ambi en tal e de Sa ú de Indí ge-
na, cria a Agên cia Fe de ral de Pre ven ção e Con tro le de
Do en ças – APEC, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Se na dor Ro me ro Jucá

Su plen te: Se na dor Be ní cio Sam pa io

Bra sí lia, 26-2-02. – Ge ral do Melo, Lí der do
Blo co PSDB/PPB.

Ofí cio nº 21/2002–GLPTB

Bra sí lia, 27 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, di ri jo-me a

Vos sa Exce lên cia para in di car o Exmº Sr. Se na dor
Car los Wil son, como ti tu lar da vaga des ti na da ao Par-
ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro – PTB, na Co mis são Mis ta
des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 18, de
28-12-2001, que “Dis põe so bre sub ven ções ao pre ço
e ao trans por te do ál co ol com bus tí vel e sub sí di os ao
pre ço do gás li que fe i to de pe tró leo – GLP, e dá ou tras
pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção ao an te ri or men te in di-
ca do.

Co lho a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia os meus pro tes tos de con si de ra ção e
apre ço. – Car los Pa tro cí nio, Lí der do PTB.

Mar ço de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-feira  5 01381

MARÇO 200256    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



GABINETE DA LIDERANÇA DO PTB

Of. 064/2002

Bra sí lia 28, de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia, nos ter mos re gi men-

ta is, o Se nhor De pu ta do Arman do Mon te i ro (PMDB –
PE), na qua li da de de Ti tu lar, em subs ti tu i ção ao De -
pu ta do Ro ber to Jef fer son (PTB – RJ), para in te grar a
Co mis são Mis ta que ana li sa a Me di da Pro vi só ria nº
18, de 28 de de zem bro de 2001, que “Dis põe so bre
sub ven ções ao pre ço e ao trans por te do ál co ol com -
bus tí vel e sub sí di os ao pre ço do gás li que fe i to de pe -
tró leo – GLP, e dá ou tras pro vi dên ci as.”

Ao en se jo, re no vo a Vos sa Exce lên cia, pro tes-
tos de es ti ma e ele va da con si de ra ção. – De pu ta do
Ro ber to Jef fer son, Lí der do PTB na Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Ofí cio nº 0077-L-PFL/2002

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia, o De pu ta do Joel de

Hol lan da para in te grar, como mem bro ti tu lar, a Co-
mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da
Pro vi só ria nº 18, de 28 de de zem bro de 2001, que
“Dis põe so bre sub ven ções ao pre ço e ao trans por te
do ál co ol com bus tí vel e sub sí di os ao pre ço do gás li -
qüe fe i to de pe tró leo – GLP, e dá ou tras pro vi den ci as”,
em subs ti tu i ção ao De pu ta do Ja i me Fer nan des Fi-
lho.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i-
ra, Lí der do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – Se rão fe i-
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

Há ora do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon,

pri me i ro ora dor ins cri to.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, im por tan te con-
ven ção re a li zou o meu Par ti do on tem, na ci da de de
São Pa u lo, na ex pec ta ti va em tor no da exis tên cia de
quo rum, se ha ve ria ou não. Mas ele foi fa cil men te
con se gui do.

Foi uma con ven ção emo ci o nan te, por que, du-
ran te dois dias, fi cou-se na ex pec ta ti va de sa ber se o
Pre si den te da Di re ção Na ci o nal, o De pu ta do Mi chel
Temer, con se gui ria der ru bar, na Jus ti ça, a sua re a li za-
ção. S. Exª in gres sou com ação no Tri bu nal Su pe ri or

Elei to ral, mas a ilus tre Mi nis tra Ellen Gra cie Nort he-
fle et ne gou. Não con ten te, in gres sou S. Exª com ou -
tra ação na Jus ti ça co mum, de Bra sí lia, e o juiz ne-
gou.

Fe i ta a con ven ção – con vém e é im por tan te que
eu diga –, o Go ver na dor Ita mar Fran co, o Mi nis tro
Raul Jung mann, eu e os Lí de res que in te gram o mo vi-
men to e de fen dem a can di da tu ra pró pria, pro cu ra mos
o Pre si den te do Par ti do e fi ze mos um ape lo para que
S. Exª, a Exe cu ti va e nós che gás se mos a um en ten di-
men to, para que não acon te ces se o que es ta va acon -
te cen do: uma exe cu ti va mar ca da para on tem e ou tra
mar ca da para ago ra, na sex ta-feira. Cha ma mos a
aten ção para o fato de ter sido re a li za da a con ven ção
que, qua se por una ni mi da de, 98,7%, ha via de ter mi-
na do a can di da tu ra pró pria.

Enquan to isso, os Lí de res, o Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, Lí der do Par ti do nes ta Casa, e o De pu ta do
Ged del Vi e i ra Lima, Lí der do Par ti do na Câ ma ra dos
De pu ta dos, es ta vam num es que ma aber to de na mo-
ro com o Go ver no, ou por meio da can di da tu ra da Srª
Ro se a na Sar ney ou por meio da can di da tu ra do Sr.
José Ser ra.

O Lí der da Ban ca da na Câ ma ra dos De pu ta dos,
De pu ta do Ged del Vi e i ra Lima, che gou a de cla rar para 
a im pren sa que ha ve ria de bo i co tar a pré via e que lá
não es ta ria, por que ia, jun to com sua es po sa, para
Mar ro cos onde, em Mar ra kesh, pre ten dia en si nar a
sua es po sa o Alco rão. Por ca u sa dis so, não ti nha tem -
po para fi car na pré via do Par ti do e, além dis so, que -
ria bo i co tá-la.

É ver da de que tan to o Se na dor Re nan Ca lhe i-
ros quan to o De pu ta do Ged del Vi e i ra Lima di zem que
o PMDB não tem can di da to em con di ções de re pre-
sen tar o Par ti do nas ele i ções para Pre si den te da Re -
pú bli ca. Não se con ten tam em di zer que o Pe dro Si -
mon é um fra co can di da to – o De pu ta do Ged del Vi e i-
ra Lima diz que é tão fra co que ele acre di ta mais no rei 
Momo que no Pe dro Si mon. Pen so que ele tal vez es -
cu te mais o rei Momo, que ele seja mais iden ti fi ca do
com o rei Momo que com o Pe dro Si mon, pois ele está 
mais para as ban das do rei Momo que para as do Pe -
dro Si mon. Di zem tam bém que o Ita mar Fran co é um
can di da to que não re ú ne con di ções.

Dis se mos, na re u nião que ti ve mos com a Exe -
cu ti va, que não ti nha pro ble ma, pois não pre ci sa va
ser nem o Pe dro Si mon, nem o Ita mar Fran co, nem o
Mi nis tro Raul Jung mann. Eles têm ain da até o dia 10
para re gis trar uma can di da tu ra. De i xa ram para o úl ti-
mo dia – o que foi bom –, e até essa data po de rão re -
gis trar o can di da to que qui se rem.
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Po de ria ser can di da to, por exem plo, o
ex-Ministro Re nan Ca lhe i ros, pois tem com pe tên cia e
ex pe riên cia. S. Exª foi um dos ho mens que es te ve em
Pe quim com o ex-Presidente Fer nan do Col lor. Foi um
dos gran des co or de na do res e Lí de res des se Go ver-
no, en ten de do as sun to e po de ria ser can di da to.
Talvez pu des se ser can di da to tam bém o Lí der do
Par ti do na Câ ma ra, Ged del Vi e i ra Lima, ou o Pre si-
den te da Fun da ção Ulysses Gu i ma rães, Mo re i ra
Fran co. O PMDB tem bons can di da tos, en tre eles
dois ex-Presidentes da Re pú bli ca, vá ri os Go ver na-
do res e ex-Governado res. O Jar bas Vas con ce los,
Go ver na dor de Per nam bu co, tam bém po de ria ser
can di da to, em vez de tra mar um can di da to de fora do
Par ti do.

É im por tan te di zer que nos sa luta não é no sen -
ti do pes so al, mas para sal var o Par ti do da le gião es -
tran ge i ra que o co man da hoje, e que não tem a se ri e-
da de e a com pos tu ra ne ces sá ri as para pre si dir um
Par ti do como o PMDB numa hora como esta. Ti vés-
se mos nós vi vi do uma si tu a ção de nor ma li da de –
com cre di bi li da de, com his tó ria, com res pe i ta bi li da de
interna – , os Lí de res do Par ti do na Câ ma ra e no Se -
na do já te ri am sido des ti tu í dos, pois ti nham a obri ga-
ção de le var adi an te a de ci são da con ven ção,
lançando um can di da to pró prio, e não bo i co tar nem
bar ga nhar.

Não sei se o Se na dor Re nan Ca lhe i ros ain da
está apo i an do a can di da tu ra da Go ver na do ra Ro se a-
na Sar ney ou se, com os úl ti mos acon te ci men tos, mu -
dou de opi nião. Na ver da de, eles di zem es tar de co -
mum acor do: um com Ro se a na Sar ney e ou tro com
José Ser ra, a fim de ga nha rem mais e ob te rem mais
peso e mais van ta gens.

Sr. Pre si den te, du ran te a Exe cu ti va do Par ti do,
ten tou-se bus car o en ten di men to. Su ge ri mos que fos -
se re a li za da ape nas uma gran de con ven ção. Entre-
tan to, eles não qui se ram. Fi ze mos a nos sa con ven-
ção e hou ve um gran de quó rum. Esta dos im por tan tes
como São Pa u lo, Mi nas Ge ra is, Rio Gran de do Sul,
San ta Ca ta ri na, Pa ra ná, Go iás e Ce a rá es ta vam lá re -
pre sen ta dos, além de to dos os ou tros Esta dos.

Man te ve-se a pré via para o dia 17. Des con fi a-
mos que eles não que rem a sua re a li za ção, por que a
pré via de ve ria ser re gu la men ta da. O Re gu la men to foi
fe i to ad re fe ren dum da con ven ção. De ve ria ha ver
uma con ven ção para ga ran tir as pré vi as.

De ter mi nou-se um quó rum de 20%. Eles ques -
ti o nam: ”Por que, num uni ver so de 15 mil fi li a dos – tre -
ze mil ve re a do res, apro xi ma da men te 1.800 pre fe i tos
e mais os mem bros –, não se ad mi te um quó rum de

50%?“ ”Deve ser, no mí ni mo, 50%“ – diz o Sr. Te mer,
o gran de ju ris ta.

Não éra mos con tra o quó rum de 50%. Des de
se tem bro ou ou tu bro, ha ve ria con ven ção para mar car
a pré via e até ago ra pra ti ca men te nada foi fe i to. Éra -
mos fa vo rá ve is ao quó rum de 50% Ti ve mos que di mi-
nuí-lo para 20%, por que es ta mos lu tan do con tra o bo -
i co te no co man do do Par ti do, pois eles es tão bo i co-
tan do a pré via e to man do ati tu des in te res san tes.

Em Mi nas Ge ra is, há 2.700 con ven ci o na is. Nes -
se Esta do, exis tem mais de mil Mu ni cí pi os, ha ven do
pelo me nos um Ve re a dor em cada um. To dos pre ci sa-
rão lo co mo ver-se até Belo Ho ri zon te, uma vez que só
será ins ta la da uma urna em cada Esta do, na Ca pi tal.

No Ama zo nas, em de ter mi na dos Mu ni cí pi os,
são ne ces sá ri os dois dias para ir de bar co até Ma na-
us a fim de vo tar e re tor nar. Isso foi di a bo li ca men te
pre pa ra do para di fi cul tar, tu mul tu ar e não ha ver quó -
rum. O Lí der na Câ ma ra dis se cla ra men te: ”Vou bo i-
co tar“.

Que si tu a ção cru el essa do meu Par ti do. Mas
de ci diu-se acer ca da con ven ção. Afir mam eles que fa -
rão uma na pró xi ma sex ta-feira. Ale ga o no bre Pre si-
den te do nos so Par ti do que ig no ra o en con tro e que
des co nhe ce a con ven ção dos opo si ci o nis tas. Como
pode ig no rar o Pre si den te o en con tro que, on tem, ob -
te ve ma i o ria, que al can çou tal re pre sen ta ti vi da de?
Pelo me nos po li ti ca men te, ele ti nha que res pe i tar,
uma vez que a si tu a ção é gra ve e que al gu ma co i sa
deve ser fe i ta.

Em vez dis so, to das as no tí ci as são de de bo che,
de iro nia. E eles vão fa zer a con ven ção ago ra na sex -
ta-feira. Para quê? Não sei. Uns di zem que é para au -
men tar de 20%, já apro va do, para 50% o quó rum. Di -
zem ou tros que a con ven ção de sex ta-feira não vai al -
can çar quó rum; que rem anu lar a de on tem por que,
não ha ven do quó rum na sex ta-feira, não há ho mo lo-
ga ção da pré via, ou seja, não há pré via.

Con vém que se diga que to dos os Par ti dos te rão
que fa zer con ven ção em ju nho para es co lher os seus
can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca – va mos ter
uma can di da tu ra, a mi nha ou a que qual quer ou tro,
mas uma can di da tu ra pró pria do PMDB. Se eles es -
tão ne go ci an do com José Ser ra ou com Ro se a na
Sar ney, que o Ser ra e a Ro se a na não pa guem nada
por con ta, por que vão per der. Eles es tão ne go ci an do
o que não têm, que é a ma i o ria dos con ven ci o na is.
Em ju nho, ha ve rá uma vo ta ção na con ven ção, e os
con ven ci o na is, 98,7%, que na úl ti ma con ven ção de ci-
di ram por uma can di da tu ra pró pria, irão no va men te
de ci dir pela can di da tu ra pró pria, cre io.
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Que tris te des ti no o do meu Par ti do. Um Par ti do
que teve em seu co man do o Dr. Ulysses Gu i ma rães,
Te o tô nio Vi le la, Tan cre do Ne ves, um Par ti do de tan ta
his tó ria, em uma hora tão im por tan te e sig ni fi ca ti va
como essa. Um Par ti do, que tem um Dr. Ged del, que
veio da Are na – o seu pai foi Se cre tá rio do Go ver na-
dor Anto nio Car los, eles se de sen ten de ram, e ele en -
tão veio ter mi nar no MDB. 

O Se na dor Re nan Ca lhe i ros, o Lí der do Col lor,
foi can di da to a Go ver na dor e, o Col lor, em vez de
apro vá-lo, apo i ou ou tro can di da to pa ren te de sua es -
po sa, rom peu e o lí der ”col lo ri do“, atu al men te, é o Lí -
der do MDB. É uma le gen da es tran ge i ra que não está
à al tu ra do mo men to que vi ve mos.

Eles ain da têm tem po. Esco lham uma can di da-
tu ra, um nome. Há gran des no mes, como o Se na dor
Iris Re zen de, o Go ver na dor Jar bas Vas con ce los ou
quem en ten de rem, mas es co lham um nome para ser
can di da to. Mas não hu mi lhem, não es pe zi nhem, não
ri di cu la ri zem o PMDB como es tão fa zen do.

Estou aqui para di zer que o PMDB está vivo, tem 
alma, tem sen ti men to, tem vi bra ção cí vi ca, tem gar ra,
tem von ta de! Quer re ver a sua his tó ria e se apre sen-
tar ao povo bra si le i ro com a sua cara, com a sua idéia, 
com os seus pen sa men tos, com a sua fi si o no mia! Se
o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, que é des te ta ma nho,
está lá com o seu can di da to; se o PPS, que é des te ta -
ma nho, está lá com o seu can di da to, por que o PMDB
não tem di re i to de ter o seu can di da to? Qual é a ra-
zão?

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor
Pe dro Si mon, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Con ce do
um apar te ao Se na dor Álva ro Dias.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor
Pe dro Si mon, o ob je ti vo do meu apar te é o da so li da-
ri e da de, já que V. Exª, há al gum tem po, faz ex plo dir a
sua gran de in dig na ção em re la ção ao que ocor re den -
tro do PMDB que é re fle xo da con tra di ção do qua dro
par ti dá rio bra si le i ro. Na ver da de, o povo do nos so
País, la men ta vel men te, des crê das ins ti tu i ções pú bli-
cas por uma sé rie de mo ti vos, mas so bre tu do por que
não te mos um mo de lo po lí ti co ade qua do com pa tí vel
com a re a li da de na ci o nal ca paz de aten der às as pi ra-
ções da po pu la ção; até hoje, não re a li za mos a re for-
ma po lí ti ca tão pro cla ma da. Os par ti dos se cons ti tu-
em em si glas para re gis tro de can di da tu ras – e no
caso do PMDB até mes mo o re gis tro da can di da tu ra
aca ba sen do com pro me ti do em fun ção de ou tros in te-
res ses sub ja cen tes. Os par ti dos não se cons ti tu em
com pro gra mas de fi ni dos, com ob je ti vos es ta be le ci-

dos. Os pro gra mas não são res pe i ta dos. Há Par ti dos,
como o PSDB, que ex pul sam os que cum prem o pro -
gra ma, ado tan do a pos tu ra éti ca pro cla ma da até
como jus ti fi ca ti va para a ori gem do Par ti do. Fo mos
ex pul sos exa ta men te por que as si na mos um re que ri-
men to que pre ten dia ins ta lar uma CPI para in ves ti gar
a cor rup ção no País.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O PMDB
é um Par ti do com pli ca do, mas veja como o PSDB
tam bém é com pli ca do.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PDT – PR) – Exa ta-
men te.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Expul sa
V. Exª por que V. Exª e seu ir mão as si na ram um re que-
ri men to pe din do uma CPI. E faz a in ter ven ção lá no
Ma ra nhão. Acho que a in ter ven ção foi fa vo rá vel. É
uma de ci são de juiz, va mos aca tar. Mas eu gos ta ria
de sa ber se isso te ria acon te ci do se, em vez de ser
can di da ta a pre si den te, a Dona Ro se a na fos se vice
do Ser ra.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor
Pe dro Si mon, para con clu ir o apar te, gos ta ria mais
uma vez de me so li da ri zar com V. Exª e di zer que essa 
anar quia par ti dá ria, uma das ra zões de des cren ça no
País com re la ção aos par ti dos e aos po lí ti cos de for -
ma ge ral, só de sa pa re ce rá com um novo mo de lo,
com uma re for ma po lí ti ca que es ta be le ça no vas re-
gras, im pon do en fim a cons ti tu i ção de ver da de i ros
par ti dos po lí ti cos. Por que, la men ta vel men te, os atu a-
is par ti dos são si mu la cros de par ti dos po lí ti cos, si glas
que nos per mi tem dis pu tar ele i ções. É evi den te que
há as hon ro sas ex ce ções à re gra, mas de modo ge ral
esse é o la men tá vel ce ná rio.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu sin to
e res pe i to V. Exª, que, por ca u sa dis so, teve que tran -
si tar por vá ri os par ti dos. Eu, di fe ren te men te, es tou
sem pre no mes mo par ti do. Ga nho e per co, mas a mi -
nha obri ga ção é fi car no PMDB e lu tar para sal vá-lo.
Eu te nho his tó ria no MDB; eu ve nho de lon ge; ve nho
da hora em que as si nar fi cha no MDB mu i tas e mu i tas
ve zes ter mi na va na po lí cia. O nos so MDB tem uma
tra di ção emo ci o nan te na bi o gra fia des te País. É ver -
da de que os atu a is Lí de res como o Dr. Re nan e o Lí -
der na Câ ma ra não es ta vam, não se lem bram dis so,
mas essa his tó ria exis te.E digo a V.Exª que, se é ver -
da de que tem que ha ver uma re for ma po lí ti ca e uma
re for ma par ti dá ria, não há dú vi da ne nhu ma, mes mo
an tes da re for ma, por que o MDB não apre sen ta a sua 
pro pos ta, a sua idéia e o seu pen sa men to? Por que
te mos que ir de re bo que? E com a de ci são do Tri bu nal
Supe ri or Ele i to ral, com a qual eu con cor do no con te ú-
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do, mas na ver da de o Tri bu nal ba i xou um ato ins ti tu ci-
o nal, não po dia fa zer o que fez, não é atri bu i ção sua.
Para fa zer uma lei que al te re as ele i ções, te mos que
fa zer um ano an tes; du ran te o ano da ele i ção, não
pode ha ver ne nhu ma re vo ga ção na le gis la ção. Se
nós não po de mos, como o Tri bu nal pode? A pre tex to
de res pon der uma con sul ta, lan çou uma ba gun ça. Eu
sou fa vo rá vel. Se a ma té ria ti ves se sido vo ta da no
Con gres so, eu vo ta ria fa vo rá vel. Mas da ma ne i ra
como foi fe i to... E o re sul ta do dis so é que par ti do que
ti ver can di da to a Pre si dên cia a Re pú bli ca, pas sa da a
ele i ção, vai ser par ti do na ci o nal. E par ti do que não ti -
ver can di da to a Pre si dên cia da Re pú bli ca será par ti-
do de se gun da li nha. E os nos sos Lí de res que rem
trans for mar o PMDB em par ti do de se gun da li nha.
Eles já são Lí de res de se gun da li nha e que rem le var o 
par ti do atrás de les. O par ti do está mu i to aci ma de les
e vai dar a res pos ta na hora exa ta.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço
V. Exª com o ma i or pra zer.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – No bre
Se na dor Pe dro Si mon, tive opor tu ni da de, na úl ti ma
sema na, de di zer da tri bu na do Se na do que gos ta ria de
ter apar te a do V. Exª quan do, na úl ti ma se ma na, V. Exª
tra tou des te mes mo tema: da uni da de den tro do
PMDB, do lan ça men to de can di da tu ra pró pria. Na
opor tu ni da de, eu dis se que não ia apar te ar V. Exª por -
que não gos ta ria de en trar em as sun to in ter na cor -
po ris, já que se tra ta de tema in tra par ti dá rio. Mas não
me con ti ve hoje, emi nen te Se na dor Pe dro Si mon. Sa -
ben do da par ti ci pa ção bri lhan te de V. Exª e dos seus
com pa nhe i ros na con ven ção re a li za da on tem em São 
Pa u lo, que ro di zer que V. Exª tem to das as ra zões
para con ti nu ar esse pé ri plo, essa ca mi nha da em prol
da uni da de do PMDB e, so bre tu do, do lan ça men to de
uma can di da tu ra pró pria até por que sa be mos que o
PMDB tem dos me lho res qua dros da po lí ti ca bra si le i-
ra. E V. Exª é um exem plo vi vi fi can te des ses gran des
ho mens que hon ram qual quer par ti do. Por tan to, emi -
nen te Se na dor Pe dro Si mon, sem en trar no mé ri to da
ques tão, gos ta ria de me con gra tu lar com V. Exª por
essa luta te naz, di fí cil que V. Exª e ou tros com pa nhe i-
ros vêm em pre en den do para que o par ti do pos sa lan -
çar uma can di da tu ra pró pria. Ter mi no di zen do que, se 
o PMDB lan çar um can di da to pró prio, en ri que ce rá em 
mu i to a dis pu ta ele i to ral des te ano.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra de-
ço emo ci o na do o apar te de V. Exª por que re al men te
V. Exª en ten deu o âma go da ques tão. Que tris te a

nos sa po si ção, a do PMDB, ver os par ti dos pe que nos
com dig ni da de, com ca rá ter, com fir me za ten do seus
can di da tos, en quan to que o PMDB e os seus Lí de res
bo i co tam uma de ci são de con ven ção, num tro-
ca-troca, quem dá mais. Que tris te o des ti no nos so de 
lu tar con tra um ini mi go in ter no.

Está va mos acos tu ma dos a lu tar con tra um ini -
mi go ex ter no, con tra o ar bí trio, con tra a vi o lên cia,
con tra a ti ra nia. Con tra um ini mi go in ter no fica mais
di fí cil, prin ci pal men te quan do ele está no co man do do 
seu par ti do; quan do ele fala em nome do seu par ti do.
Qu an do vejo o Sr. Ged del Vi e i ra Lima e o Sr. Re nan
Ca lhe i ros fa la rem como Lí de res do PMDB, na Câ ma-
ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral, de fen den do
cru éis po si ções.

Re pi to: acre di to ser nor mal que o Sr. Re nan Ca -
lhe i ros, do alto de sua Li de ran ça, diga que o Se na dor
Pe dro Si mon é uma can di da tu ra fra ca e que o Go ver-
na dor Ita mar Fran co não me re ce con fi an ça. Que ele,
en tão, lan ce um can di da to, re ú na as Li de ran ças e,
den tro do PMDB, apre sen te uma can di da tu ra. Mas
isso eles não que rem, por que o es que ma é man ter as 
po si ções, al guns ”car gui nhos“ que ain da têm, al gu-
mas emen das que con se guem pas sar fa cil men te,
prin ci pal men te para Ala go as e Ba hia. E ain da apre-
sen tam isso como ban de i ra do Par ti do e seus in te res-
ses mes qui nhos, in com pre en sí ve is, como ori en ta do-
res da vida par ti dá ria.

Da re mos res pos ta – on tem, já foi dada a pri me i-
ra; a se gun da será nas pré vi as; mas, caso eles a bo i-
co tem, a res pos ta de fi ni ti va virá na con ven ção. Qu e ro
vê-los con se guir der ro tar, com a can di da tu ra re gis tra-
da do PMDB, o can di da to pró prio para vo tar no Sr.
José Ser ra ou na Sr.ª Ro se a na Sar ney. Du vi do que
con si gam.

Estou aqui para lem brar, por meio da TV Se na-
do e da Rá dio Se na do, bem como de outras rá di os,
te le vi sões e jor na is, que no do min go, dia 17 de mar ço,
te re mos a pré via do PMDB. Ha ve rá uma urna em
cada ca pi tal. Falo aos que es tão me as sis tin do: ao ve -
re a dor, ao seu fi lho, à sua es po sa, ao seu vi zi nho, ao
seu ami go, ao ele i tor, ao pre fe i to, ao di ri gen te par ti dá-
rio, aos 15 mil que vão vo tar na pré via. Sei que te rão
que fa zer um sa cri fí cio ri dí cu lo. Vão, por exem plo, de
Uru gua i a na a Por to Ale gre, a cer ca de 500 qui lô me-
tros de Por to Ale gre, vo tar e vol tar. Só há uma urna na
ca pi tal. Você, meu com pa nhe i ro, meu ir mão, ha ve rá
de en ten der que é im por tan te sair de sua ci da de zi-
nha, pe gar um ôni bus, ir à Ca pi tal, das nove às de zes-
se te ho ras, e vo tar na que le que, se gun do sua opi nião,
de ve rá ser o can di da to do PMDB à Pre si dên cia da
Re pú bli ca.
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Pre vi no-o, meu ir mão ve re a dor, meu ir mão pre -
fe i to, de que vai ha ver mu i to bo i co te, mu i ta no tí cia dú -
bia. A im pren sa no ti ci ou on tem, por exem plo, que a
con ven ção não te ria sa í do. O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to-
ral de ci diu que ha ve ria uma con ven ção. No en tan to,
os Lí de res es pa lha ram que a con ven ção ha via sido
sus pen sa. Por isso, os ve re a do res, pre fe i tos e lí de res
que vo ta rão na pré via de ve rão es tar ab so lu ta men te
pre ve ni dos. A pré via vai acon te cer dia 17, do min go,
das no ves ho ras às de zes se te ho ras. Ha ve rá ape nas
uma urna na ca pi tal do seu Esta do, e você deve ir à
ca pi tal e vo tar na pré via.

Cre io, Sr. Pre si den te, que o PMDB vai trans for-
mar esse li mão numa li mo na da, es sas ho ras trá gi cas
que es ta mos vi ven do. Essas ati tu des ne gras de al-
guns lí de res o PMDB vai ven cer, vai su pe rar, e as ba -
ses vi rão de ba i xo, te rão opor tu ni da de, te rão vez e
voz para es co lher o can di da to, sim, e tam bém para
de ba ter um pro gra ma eco nô mi co, so ci al, po lí ti co e
ins ti tu ci o nal para a hora que es ta mos vi ven do.

Pen so que o PMDB, no fu tu ro, ha ve rá de ter
uma pá gi na re ser va da aos dias que es ta mos vi ven do,
pá gi na essa que ha ve rá de di zer: hou ve al guns que
qui se ram le i lo ar o Par ti do, tro car os mi nu tos de te le vi-
são em be nes ses para um ou dois, mas as Ba ses dis -
se ram não, o Par ti do se re vi go rou, re nas ceu das cin -
zas, dis se pre sen te e avan çou rumo ao seu ide al.

Te mos um gran de com pro mis so com o povo, Sr.
Pre si den te. O PMDB, que foi o gran de Par ti do da de -
mo cra cia, da li ber da de e da luta con tra a ti ra nia está – 
di ga mos as sim – aco mo da do, não diz a que veio. É
isso que que re mos mu dar. Qu e re mos que o PMDB,
que apre sen tou a pro pos ta das re for mas, que deu de -
mo cra cia ao País, seja o PMDB que apre sen te uma
pro pos ta à so ci e da de bra si le i ra, no so ci al, eco nô mi-
co, mo ral, éti co e ins ti tu ci o nal, que apre sen te esse
de ba te com o povo.

Sr. Pre si den te, di zem nos sos Lí de res que as pes -
qui sas es tão aí. Pe dro Si mon não fi gu ra na pes qui sa, é
só um tra ço. Aliás, nem um tra ço, por que não en tro na
lis ta das pes qui sas. Qu an to a Ita mar, às ve zes é pos to
para cima, às ve zes, para ba i xo. Acho que a gran de mí -
dia na ci o nal vive um mo men to sig ni fi ca ti vo tam bém, de
cer ta for ma quer es co lher os can di da tos. Sai na gran de
mí dia, a pes qui sa é fe i ta e o re sul ta do é o da gran de mí -
dia. Ago ra, é de ma is que rer di zer que o re sul ta do das
pré vi as des ses ins ti tu tos de pes qui sa é vá li do. Entrei
com um ofí cio per gun tan do por que o meu nome não
cons ta va na pes qui sa. O Insti tu to res pon deu que não
cons ta por que os no mes têm que ser in di ca dos pe los
pa tro ci na do res, que não ace i tam a in di ca ção do Pe dro
Si mon. Essa é a pes qui sa.

Cla ro que, se não hou ves se es pa ços gra tu i tos
de rá dio e te le vi são, po de mos di zer que o Pe dro Si -
mon é um so nha dor, meio ma lu co, está di zen do bes -
te i ra. Como ele vai que rer ser can di da to con tra esse
vul cão de ódi os que exis te con tra o Par ti do, sem rá dio
e te le vi são? Se gun do o jor nal Fo lha de S.Pa u lo, o
pró prio Sr. Co im bra, Di re tor da Vox Po pu li, afir mou
que as pes qui sas de hoje são in for ma is. A pes qui sa
que va le rá será aque la di vul ga da de po is dos ho rá ri os
gra tu i tos de rá dio e te le vi são, quan do to dos os can di-
da tos te rão o seu es pa ço, quan do, ti ver mos nos sos
cin co mi nu tos para fa lar, to dos os dias, para di zer o
que pen sa mos e o que de ba te mos.

Sr. Pre si den te, só ace i to ser can di da to se meu
Par ti do in di car, não por que acho que vai mu dar a
gran de mí dia. Vou ter cin co mi nu tos para fa lar ao povo 
do meu País, olho no olho, o que é e o que deve ser.
Nos sos Lí de res sa bem que por ca u sa dis so a de ci são
será to ma da quan do co me çar a cam pa nha no rá dio e
te le vi são. Não te nho dú vi da al gu ma e não te nho
medo. Pos so ga nhar ou per der. Isso é con tin gên cia.
To da via, te nho cer te za de que o PMDB de i xa de ser o
Par ti do do Dr. Ged del e do Dr. Re nan, como fi si o no-
mia, e o seu Par ti do com a cara da so ci e da de bra si le i-
ra, dis so te nho cer te za. Que nós mar cha re mos e nos
le van ta re mos por um novo sen tir, um novo por vir e
uma nova re a li da de, dis so te nho cer te za. Só isso vale
a pena, Sr. Pre si den te, ape sar de to dos os pe sa res!

Ter mi nei a con ven ção de on tem e ter mi no ago ra
len do um hino que a CNBB dis tri bu iu ago ra, por oca -
sião da cam pa nha em de fe sa dos po vos in dí ge nas:

Qu an do o dia da paz re nas cer, quan do
o sol da es pe ran ça bri lhar, eu vou can tar.
Qu an do o povo nas ruas sor rir, e a ro se i ra,
de novo, flo rir, eu vou can tar. Qu an do as
cer cas ca í rem no chão, quan do as me sas
se en che rem de pão, eu vou can tar. Qu an do
os mu ros que cer cam os jar dins, des tru í dos,
en tão, os jas mins vão per fu mar. Vai ser tão
bo ni to se ou vir a can ção can ta da de novo.
No olhar do ho mem a cer te za do ir mão. Re i-
na do do povo.

Eu di ria que é isso que eu pen so, é isso que eu
sin to, é isso que me move a es tar aqui que ren do dar
um novo rumo ao meu Par ti do, que não é o do Dr.
Ged del, na iden ti fi ca ção e opo si ção com o Sr.Anto nio
Car los Ma ga lhães, na Ba hia; deve ter o seu meio de
agir. O PMDB não é um nem ou tro.

Mu i to obri ga do.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Pe dro Si -
mon, o Sr. Bel lo Par ga, de i xa a ca de i ra da 
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. José
Co e lho.

O SR. PRESIDENTE (José Coê lho) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, leio no jor nal
Cor re io Bra zi li en se, na sua edi ção de hoje, a se-
guin te ma té ria:

Den gue

Mor te de jo vem que con tra iu a do en ça
do tipo he mor rá gi ca no Rio de Ja ne i ro é a
pri me i ra da his tó ria do DF. Fa mí lia acu sa go -
ver no de ne gli gên cia. Se cre ta ria de Sa ú de
sus pe i ta que ou tras duas pes so as mor re ram
em Bra sí lia do mes mo mal.

Leio tam bém, Sr. Pre si den te, a edi ção da Fo lha
de S. Pa u lo de hoje: ”Mor te por den gue cres ceu
39,3% em 2002.“

Ou seja, nos dois pri me i ros me ses de 2002.
Com pa ran do-se com todo o ano pas sa do, nes te ano
já mor re ram 39 pes so as no Bra sil. No ano pas sa do,
em todo o Bra sil, mor re ram 28 pes so as com den gue – 
nor mal men te do tipo he mor rá gi co.

De se jo, Sr. Pre si den te, tra zer tam bém a mi nha
pre o cu pa ção com re la ção ao que li em ou tros ór gãos
de im pren sa, de que a den gue já es ta ria se ar re fe cen-
do – e cito o exem plo do Rio de Ja ne i ro, onde já não
ha ve ria mais a so li ci ta ção de 2.500 amos tras de san -
gue, mas tão so men te de 1.000 a 1.500. Ou seja, pa -
re ce que as au to ri da des es tão que ren do se tran qüi li-
zar, por que acham que a den gue vai re flu ir, di mi nu ir.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em 1958,
a den gue foi con si de ra da er ra di ca da, em nos so País,
após o tra ba lho de gran des vul tos da his tó ria da Me di-
ci na Sa ni ta ris ta Bra si le i ra, onde se des ta ca a fi gu ra
ím par de Oswal do Cruz. Em sua épo ca, uma epi de-
mia de den gue, no Rio de Ja ne i ro, ma tou mais de
4.000 pes so as. Pos te ri or men te, Oswal do Cruz e sua
bri ga da an da ram por todo este País e te ri am er ra di-
cado o Ae des aegy pti, que ago ra vol ta com toda for -
ça, ma tan do, aco me ten do mi lha res e mi lha res de
bra si le i ros.

So men te no Rio de Ja ne i ro, os ca sos no ti fi ca-
dos já che gam a 52 mil. No Dis tri to Fe de ral, 150 ca sos
de den gue es tão con fir ma dos e exis tem cer ca de 300
exa mes ain da por se rem fe i tos, para se ob ter o ve re-
dic to fi nal. De duas ví ti mas, no Dis tri to Fe de ral, frag -

men tos dos ór gãos fo ram en vi a dos para o Insti tu to
Oswal do Cruz e es tão aguar dan do o exa me ana to-
mo pa to ló gi co para ve ri fi car se se tra ta va efe ti va men-
te de ca sos de den gue.

Sr. Pre si den te, cha mo a aten ção de nos sas au -
to ri da des sa ni tá ri as, por que pa re ce que, no que con -
cer ne a es sas epi de mi as, até a Aids co me ça a re cru-
des cer, com mu i ta in ten si da de, atin gin do so bre tu do
as mu lhe res – e aí, evi den te men te, o pe ri go é ain da
ma i or de au men tar a Aids.

Só exis te uma ma ne i ra de com ba ter o Ae des
aegy pti, ou com ba ter a den gue: é por meio da pro fi la-
xia, do tra ba lho di u tur no, com en vol vi men to so bre tu-
do de to dos os seg men tos da po pu la ção bra si le i ra,
por que o pró xi mo pas so, Sr. Pre si den te, vai ser o re a-
pa re ci men to, o re cru des ci men to da fe bre ama re la
que é mu i to mais gra ve. E sa be mos que o ve tor é este
mos qui to que está de sa fi an do o po der de nos sas au -
to ri da des sa ni tá ri as, o Ae des aegy pti – ele é tam bém
o ve tor que con duz a fe bre ama re la.

Sr. Pre si den te, sa be mos que a den gue não era
tão gra ve, por que nós tí nha mos o ví rus de um tipo, aí
apa re ceu o se gun do tipo; ago ra en trou, atra vés das
fron te i ras do Rio de Ja ne i ro, o ter ce i ro tipo de ví rus. E
sa be mos tam bém que a pes soa que é aco me ti da de
den gue pela se gun da ou ter ce i ra vez, já tem o or ga-
nis mo sen si bi li za do e está mu i to mais sus ce tí vel de
ad qui rir a for ma he mor rá gi ca que, em vá ri os ca sos, é
fa tal.

Sr. Pre si den te, não de se jo cri ti car pro pri a men te
dito, por que nós te mos vis to que o Go ver no até in ves-
tiu mais, o Mi nis té rio da Sa ú de nos úl ti mos anos au -
men tou a ver ba para o tra ta men to es pe cí fi co e com -
ba te ao Ae des aegy pti. Mas nes ta Casa e na ou tra
do Con gres so Na ci o nal, ou vi mos o cla mor dos Par la-
men ta res, quan do não se re no vou o cre den ci a men to,
a con tra ta ção de mais de mil agen tes de sa ú de no Rio 
de Ja ne i ro, em 1999. Na que la opor tu ni da de, fa lá va-
mos ”não se pode des cu i dar des ses fo cos de do en ça;
não se pode des cu i dar do Ae des aegy pti em ci da-
des como o Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo, onde, nas
pe ri fe ri as, temos essa pro mis cu i da de que vem au-
men tan do a cada ano que pas sa.

Por tan to, eu gos ta ria de di zer da mi nha pre o cu pa-
ção com o au men to ver ti gi no so da den gue em nos so
País, e aler tar as au to ri da des sa ni tá ri as e todo o povo
bra si le i ro que cada epi de mia de den gue será mu i to
mais gra ve do que a an te ri or, o que ha ve rá de au men-
tar mu i to mais o nú me ro de mor tos, por que o or ga nis-
mo sen si bi li za do pro pi ci a rá o apa re ci men to da den -
gue he mor rá gi ca.
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Eu não di ria que a den gue seja es pe cí fi ca de
pa í ses po bres, sub de sen vol vi dos, mas não se pode
ad mi tir que no Bra sil de hoje, que já er ra di cou, por
meio da me di ci na pro fi lá ti ca, inú me ras do en ças,
como a pa ra li sia in fan til, a va río la e, até ago ra, o sa -
ram po, se de i xe re cru des cer uma epi de mia de tan tas
pro por ções, já fa zen do com que mor ram pes so as
com den gue em todo o Bra sil.

Mor re ram pes so as no Dis tri to Fe de ral; em São
Pa u lo há a no ti fi ca ção de um caso ain da em dú vi da;
no Pa ra ná é cer to – foi em Ma rin gá em que já mor reu
uma pes soa com den gue –; e, so bre tu do, no Rio de
Ja ne i ro, onde já te mos 24 ca sos com pro va dos.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Ouço, com mu i ta sa tis fa ção, o apar te da emi nen te
Se na do ra He lo í sa He le na.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, sa ú do o pro nun ci a men to de V. Exª.
V.Exª, como mé di co, as sim como o Se na dor Tião Vi a-
na, e eu tam bém já ti ve mos opor tu ni da de de, vá ri as
ve zes, de ba ter nes ta Casa os pro ble mas re la ci o na-
dos ao per fil epi de mi o ló gi co do Bra sil, o qua dro de
do en ças da po pu la ção. Ao mes mo tem po em que o
nú me ro das do en ças crô ni co-degenerativas – como
cân ce res e do en ças do apa re lho car di o vas cu lar, tem
au men ta do, o que obri ga to ri a men te de man da ria um
ser vi ço de aten ção cu ra ti va com alta tec no lo gia para
aco lher os fi lhos da po bre za – ao mes mo tem po em
que há au men to gi gan tes co na mor ta li da de em de-
cor rên cia des sas do en ças, não con se gui mos su pe rar
as do en ças do de sen vol vi men to, como den gue, tu-
ber cu lo se, han se nía se e mu i tas ou tras. Com pre en do
quan do V. Exª diz que não quer fa zer uma crí ti ca di re-
ta, mas pe ço-lhe li cen ça nes te apar te para fa zer uma
crí ti ca di re ta. A for ma com que o Go ver no Fe de ral
atua nes te caso é de gran de ir res pon sa bi li da de, le si-
va ao in te res se pú bli co. Sabe dis so quem tem acom -
pa nha do a di nâ mi ca do Orça men to em re la ção aos
ser vi ços fun da men ta is para o com ba te à den gue.
Hou ve na área de sa ne a men to um cor te gi gan tes co;
hou ve mo di fi ca ções de ru bri cas com a re ti ra da de re -
cur sos para o pro gra ma da den gue para se rem re pas-
sa dos para ou tros pro gra mas, aca ba ram num ema ra-
nha do or ça men tá rio que cri ou pro ble mas gra vís si-
mos: ações, de mis sões e – V. Exª bem o dis se – fal ta
de fis ca li za ção. Não se pode trans fe rir a res pon sa bi li-
da de para os Go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is, pois
te mos um Pre si den te da Re pú bli ca e nos so País é
uma Fe de ra ção. Por tan to, o Mi nis té rio da Sa ú de obri -
ga to ri a men te de ve ria es ta be le cer os me ca nis mos de

con tro le, o acom pa nha men to es ta tís ti co e a re la ção
de do en ças de no ti fi ca ção com pul só ria, para que evi -
tás se mos qua dros dra má ti cos como esse. Não falo
isso ape nas como Par la men tar fi li a da ao PT, mas
como al guém que tem a obri ga ção de co nhe cer a
área, pois tra ba lhei na uni ver si da de du ran te toda a
mi nha vida li dan do na área de sa ú de pú bli ca e sei que 
foi de gi gan tes ca ir res pon sa bi li da de as ações de sen-
vol vi das na área de sa ú de: a au sên cia de me ca nis-
mos de con tro le, de acom pa nha men to es ta tís ti co e
de da dos e pro gra mas de alta tec no lo gia. E de quem
é a cul pa ago ra? Das bro mé li as!! A gota as bro mé li as
são res pon sá ve is pela den gue. Che gan do ao ae ro-
por to, po de-se ver uma be lís si ma bro mé lia re tra ta da
num car taz, com a su ges tão de que seja ar ran ca da. A
cul pa é das bro mé li as ou dos va sos de flo res dos ce -
mi té ri os!!! É cla ro que são im por tan tes as ações edu -
ca ti vas, as de ras tre a men to, os ma pas das do en ças,
o con tro le de vi gi lân cia sa ni tá ria, o con tro le de fron te i-
ras. O Go ver no fe de ral po de ria ter fe i to tudo isso, mas 
não fez. Aliás, o co le ga Par la men tar que re tor na a
esta Casa, o ex-Ministro José Ser ra, já de ve ria ter
ocu pa do a tri bu na para pro por esse de ba te, pois di ri-
giu o Mi nis té rio da Sa ú de du ran te mu i to tem po e deve 
uma ex pli ca ção. Sei que o Con gres so Na ci o nal tam -
bém deve uma ex pli ca ção à so ci e da de, por que a
ma i o ria da Casa, em mu i tos mo men tos, na hora do
de ba te or ça men tá rio e das po lí ti cas so ci a is, fica à
mer cê das dis cus sões e do jogo e do bal cão pa tro ci-
na do pelo Go ver no Fe de ral, que não as su me sua res -
pon sa bi li da de de des ti nar re cur sos para áre as ex tre-
ma men te im por tan tes. Apre sen ta mos vá ri os des ta-
ques na vo ta ção do Orça men to, jus ta men te para re -
cu pe rar as per das que o Go ver no Fe de ral, ir res pon-
sa vel men te, es ta va pa tro ci nan do com pre ju í zo de
áre as fun da men ta is, como sa ú de, sa ne a men to e po -
lí ti cas so ci a is. Infe liz men te, nada é fe i to, e fi ca mos
até en ver go nha dos do si lên cio. Espe ro que o Mi nis tro
José Ser ra use a tri bu na esta se ma na para re a li zar-
mos o de ba te so bre a ir res pon sa bi li da de do Go ver no
Fe de ral. Se exis te ir res pon sa bi li da de dos Go ver nos
Esta du a is e dos Go ver nos Mu ni ci pa is, de ve ria, como
man dam as nor mas, o Mi nis té rio da Sa ú de fa zer o
acom pa nha men to do pla ne ja men to da área de sa ú-
de, mas o Mi nis té rio da Sa ú de nada fez quan do ti nha
obri ga ção de fa zê-lo. Agra de ço a V. Exª a opor tu ni da-
de do apar te e sa ú do-o pelo pro nun ci a men to. O tema
que V. Exª está dis cu tin do na Casa é ex tre ma men te
im por tan te e re le van te e nos obri ga a uma re dis cus-
são. Da qui a pou co, ha ve rá ele i ção e tam bém o de ba-
te do Orça men to. Mais uma vez, é fun da men tal não
es tar mos a ser vi ço do Go ver no Fe de ral, que es ta be-
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le ce tudo para os ju ros e ser vi ços da dí vi da e para o fi -
nan ci a men to da agi o ta gem in ter na ci o nal, mas ab so-
lu ta men te nada para a área so ci al. Cor ta re cur sos so -
men te para as po lí ti cas so ci a is. Uma ou ou tra vez, os
jor na is di vul gam per so na li da des fa mo sas aco me ti das
de den gue, mas mi lha res de pes so as es tão sen do
atin gi das pela do en ça nes te País. Por tan to, cum pri-
men to V. Exª pelo pro nun ci a men to.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Emi nen te Se na do ra He lo í sa He le na, agra de ço a par -
ti ci pa ção de V. Exª, como sem pre pre o cu pa da com a
sa ú de em nos so País, mes mo por que per ten ce à
área e pra ti ca prin ci pal men te – acre di to – a me di ci na
pre ven ti va. V. Exª tem se mos tra do com ba ti va quan to
à pre ven ção e ao aten di men to à po pu la ção bra si le i ra.

Não gos ta ria de cul par es pe ci fi ca men te de ter-
mi na da pes soa ou en ti da de, no bre Se na do ra. É obri -
ga ção de todo ci da dão bra si le i ro par ti ci par do com ba-
te a mo lés ti as e epi de mi as se me lhan tes à da den gue
que ocor re atu al men te em nos so País. Sa be mos que,
nos úl ti mos anos, hou ve au men to de re cur sos para o
com ba te à den gue trans fe ri dos para os Esta dos. Evi -
den te men te, hou ve tam bém a ques tão or ça men tá ria
a que V. Exª se re por ta, e a di mi nu i ção, em al guns se -
to res, da uti li za ção da me di ci na pre ven ti va. Além dis -
so, pa re ce ter ha vi do um des cu i do, como se a den gue
já não es ti ves se in si di o sa na dé ca da de 90. 

Meu Esta do, fe liz men te, está sob con tro le nes te
ano. Há de ter mi na dos fo cos, mas a si tu a ção está con -
tro la da. Pelo me nos até ago ra, não hou ve ne nhum
caso fa tal de den gue ou de den gue he mor rá gi ca.
Entre tan to, é ne ces sá rio que não se des cu i de da me -
di ci na pro fi lá ti ca e sa ni tá ria so bre tu do no que diz res -
pe i to ao Ae des aegy pti, por que ha ve re mos de so frer
ou tras epi de mi as que an te ve jo ca tas tró fi cas sem a
efe ti va par ti ci pa ção do Go ver no Fe de ral, e evi den te-
men te dos Go ver nos Esta du a is, dos Go ver nos Mu ni-
ci pa is e de toda a po pu la ção bra si le i ra.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – Con-
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Ouço com mu i ta sa tis fa ção o apar te do emi nen te Se -
na dor La u ro Cam pos.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – No bre
Se na dor Car los Pa tro cí nio, meus pa ra béns por tra zer
à ba i la um as sun to de tal re le vân cia. De po is da ex po-
si ção de V. Exª e do apar te de mi nha co le ga He lo í sa
He le na, fi quei sem nada a acres cen tar. Então, eu gos -
ta ria, ape nas por que já es tou aqui com o mi cro fo ne
en ga ti lha do, de lem brar o se guin te: sem pre que ouço
fa lar nes sas co i sas, te nho sa u da de do pro fes sor Adib

Ja te ne. Lu tou, como um mou ro que é, para con se guir
apro var a CPMF. Uma vez que aque les re cur sos iri -
am ter às mãos com pe ten tes da que le mé di co in de-
pen den te, apo lí ti co, cuja po lí ti ca é ob vi a men te a de
sal var e pro te ger a vida hu ma na, ele pas sou a ser
per so na non gra ta. Inven ta ram uma dí vi da em re la-
ção ao Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor, de R$2 bi -
lhões, re ti ra ram os re cur sos, con ge la ram, as sim, os
re cur sos que iri am para as mãos do pro fes sor Adib
Ja te ne. Então ele saiu, aban do nou, de sa ni mou e dis -
se ”o que mata não é o co ra ção; é a ra i va“, a ra i va de
ver uma luta que ele em pre en de ra e de sa ber com
qual o ob je ti vo se ria mal ba ra ta da da que la for ma. De
modo que des con fio, não há como pro var isso, de que 
se o Pro fes sor Adib Ja te ne, e não o ilus tre en ge nhe i ro
e eco no mis ta, nos so com pa nhe i ro, Se na dor José
Ser ra, es ti ves se à fren te do Mi nis té rio da Sa ú de tal -
vez mu i ta co i sa pu des se ter sido fe i ta e não foi re a li-
za da. Não en ten do nada do as sun to, mas sei que o
Ae des aegy pti tem como pe río do de in cu ba ção um
ano ou mais. Pode pa re cer que o pro ble ma está mi -
no ra do quan do os ovos es tão es pe ran do a pró xi ma
chu va por que nes se mo men to é que há a eclo são do
Ae des aegy pti e a con ta mi na ção. Assis ti mos nes te
Go ver no ne o li be ral a esse ”Ae des aegy pti“ como
”neo-ae des aegy pti“, as sim como a tu ber cu lo se é
uma ”ne o tu ber cu lo se“ e a han se nía se, que tam bém é
uma do en ça me di e val, é ”neo-hanseníase“. É jus ta-
men te esse Go ver no das co i sas e dos ban que i ros,
que des pre za a vida, que ali men ta esse ”ne o tris te“ ta -
na to, que já es ta va apa ren te men te so ter ra do pela
ciên cia e pelo es for ço de tan tos bra si le i ros. É re al-
men te la men tá vel que es te ja mos aqui, em ple no ano
de 2002, dis cu tin do aqui lo que era mu i to mo der no.
Para es ses que gos tam da mo der ni da de, isso era mu -
i to mo der no na Ida de Mé dia.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Evi den te men te, emi nen te Se na dor La u ro Cam pos,
en ten do e re co nhe ço a re vol ta de V. Exª, quan do ta -
cha tudo isso de ”neo“. Qu e ro acre di tar por que está
tudo re cru des cen do, vol tan do àqui lo que já era con si-
de ra do ex tin to no nos so País e que tan to mal ca u sa à
nos sa so ci e da de.E es pe ro que o ex-Ministro e nos so
co le ga José Ser ra ve nha efe ti va men te, por meio des -
ta tri bu na, pres tar os es cla re ci men tos ne ces sá ri os
so bre os re cur sos que es ta vam e es tão sen do uti li za-
dos para a er ra di ca ção de fi ni ti va do Ae des aegy pti e
de ou tras mo lés ti as, que, como o emi nen te Se na dor
La u ro Cam pos diz, es tão re cru des cen do em nos so
País.

Por tan to, Sr. Pre si den te, o Ae des aegy pti não é 
um mos qui to fa cil men te ex ter mi ná vel, mas, se hou ver
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a boa von ta de das au to ri da des do nos so País e de
toda a po pu la ção bra si le i ra, po de re mos fi car li vres
dele por que há o pe río do de in cu ba ção de até um
ano. Sa be mos que os ovos eclo dem nos pe río dos
chu vo sos, dan do ori gem às lar vas. Sa be mos que o
mos qui to não voa mu i to alto e nem per cor re lon gas
dis tân ci as. O foco sem pre está pró xi mo, nas ad ja cên-
ci as de nos sas ca sas ou por onde an da mos. É pos sí-
vel ser er ra di ca do, se hou ver uma efe ti va par ti ci pa-
ção do Go ver no Fe de ral e de toda a so ci e da de bra si-
le i ra. Do con trá rio, ha ve re mos de vol tar à épo ca em
que Osval do Cruz foi con vo ca do para sal var mi lha res
de vi das, quan do as con di ções sa ni tá ri as e o de sen-
vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co eram mu i to mais
sub de sen vol vi dos, di ga mos, do que hoje.

Agra de ço a pa ciên cia de V. Exª, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa -
tro cí nio, o Sr. José Co e lho, de i xa a ca de i-
ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Lind berg Cury.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Com a
pa la vra a Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do-
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já tive a
opor tu ni da de de, na se ma na pas sa da, no auge da re -
per cus são da cha ma da ”re so lu ção“ do Tri bu nal Su pe-
ri or Ele i to ral, le van tar al gu mas pre o cu pa ções em re -
la ção ao tema. É evi den te que o povo bra si le i ro re co-
nhe ce a ir res pon sa bi li da de do Con gres so Na ci o nal
em não ter vo ta do a tem po a re for ma po lí ti ca e ago ra
está cho ra min gan do por que a me dío cre ma te má ti ca
ele i to ral nos Esta dos pode sig ni fi car me nos par la-
men ta res ele i tos. É evi den te que re co nhe ce mos que
a re so lu ção do TSE, in fe liz men te, co li de com o pra zo
cons ti tu ci o nal es ta be le ci do no art. 16, por tan to, me -
nos de um ano an tes da ele i ção que se ini cia, mas
qual quer pes soa que de fen de a pos si bi li da de de
aper fe i ço a men to da de mo cra cia re pre sen ta ti va sabe
o quan to se tor na pre ci o sa uma re so lu ção que pos si-
bi li te que o con te ú do pro gra má ti co de um par ti do,
com seus ob je ti vos es tra té gi cos, seja co e ren te com a
di nâ mi ca ele i to ral, a tá ti ca ele i to ral, a po lí ti ca de ali an-
ças dos Esta dos. Esse é o con sen so. Esse tipo de re -
so lu ção, sen do no bojo da re for ma po lí ti ca, sem dú vi-
da al gu ma, se ria ab so lu ta men te pre ci o so para apri -
mo rar a de mo cra cia re pre sen ta ti va. Infe liz men te, te-
mos vis to nes ses úl ti mos dias a pres são do Con gres-
so Na ci o nal. É evi den te que, ama nhã, es pe ra mos que 
o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, como, de fato, o ges tor
ma i or da di nâ mi ca do pro ces so ele i to ral, pos sa an te-

ci pa da men te res pon der a al gu mas dú vi das que es tão
en tre os Par la men ta res nos me i os de co mu ni ca ção,
dú vi das es sas que, res pon di das por dois Mi nis tros do
TSE, são ab so lu ta men te di ver gen tes, que é como
será ope ra ci o na li za da essa re so lu ção nos Esta dos.

Qual é a nos sa pre o cu pa ção? É que, aca so o
TSE não dê con ta dis so ama nhã na re so lu ção, es ta-
be le ça-se uma fle xi bi li za ção da nor ma e, por tan to,
algo que po de ria ser pre ci o so para apri mo rar a de mo-
cra cia re pre sen ta ti va trans for me-se numa ver da de i ra
mo e da no mun do dos ne gó ci os, das po lí ti cas e da tá -
ti ca ele i to ral nos Esta dos.

E isso é mu i to gra ve, por que se não vai vi rar – o
que já tive opor tu ni da de de di zer – um ca me ló dro mo,
uma fe i ra das can di da tu ras ”ca ma rão“, ”la ran ja“, para
fa zer o jogo sujo, e não o de ba te qua li fi ca do de idéi as
e de pro gra mas de seus res pec ti vos par ti dos. Daí o
meu ape lo para que o TSE, in de pen den te de qual -
quer pro vo ca ção, in de pen den te da con sul ta for ma li-
za da por es cri to, que po de rá acon te cer da qui a um,
dois ou três me ses, ca u sa rá mais ins ta bi li da de ain da
em re la ção às de ci sões a se rem to ma das. Por tan to, o
meu ape lo é no sen ti do de que, ten do co nhe ci men to
de toda a dis cus são que tem sido fe i ta nos me i os de
co mu ni ca ção en tre os Mi nis tros do TSE, en tre Par la-
men ta res, o TSE pos sa, na re so lu ção, até ama nhã,
de fi nir como o en ten di men to que foi fe i to na res pos ta
à con sul ta ao PDT, pos sa tra zer os me ca nis mos de
como será ope ra ci o na li za da nos Esta dos essa nova
di nâ mi ca ele i to ral. Isso é jus ta men te para evi tar o que
eu dis se an te ri or men te, que uma nor ma tão pre ci o sa
– em bo ra ca su ís ti ca, in tem pes ti va – para apri mo rar a
de mo cra cia re pre sen ta ti va não se trans for me em
uma ver da de i ra mo e da no mun do dos ne gó ci os da tá -
ti ca ele i to ral nos Esta dos.

Por tan to, fica a mi nha pre o cu pa ção e o meu
ape lo ao TSE: que isso pos sa es tar de vi da men te res -
pon di do, qua is as for mas de ope ra ci o na li zar as nor -
mas, a re so lu ção que foi fe i ta pelo TSE nos Esta dos,
na pers pec ti va das co li ga ções ele i to ra is.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Artur da Tá vo la.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.

Como Lí der, pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, eu não po de ria de i xar de, hoje, vir aqui, como Lí -
der do Go ver no, tra zer uma pa la vra a res pe i to da cri -
se po lí ti ca que se aba teu a par tir do no ti ciá rio re la ti vo
ao man da do de bus ca e apre en são em uma em pre sa
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da Go ver na do ra Ro se a na Sar ney e do Sr. Jor ge Mu -
rad, seu es po so.

Qu e ro tra zer à Casa, em nome do Go ver no, a
per ple xi da de com o vo lu me de acu sa ções que de re -
pen te se aba te ram so bre o Go ver no nes ta ma té ria, a
pon to até de a sus pe i ta de ha ver o dedo do Go ver no
por trás do fato pas sar a ser mu i to mais im por tan te do
que o fato em si, o que é ex tre ma men te cu ri o so e, ao
mes mo tem po, sé rio.

Afir mo, des ta tri bu na, que o Go ver no não tem a
ver com esse epi só dio em ne nhum de seus pon tos.
Falo em nome do Pre si den te da Re pú bli ca, com
quem es ti ve, por mu i to tem po, on tem à no i te, e em
nome do meu Par ti do.

Pri me i ra men te, ra ci o ci ne mos jun tos. Admi ta-
mos que o Go ver no sou bes se des sa bus ca e apre en-
são. Ele não sa bia, mas va mos su por que sou bes se
para ar gu men tar: que go ver no se ria esse que, sa ben-
do de uma ação da Jus ti ça, usas se de for mas di re tas
ou in di re tas para cri ar obs tá cu los a tal ação? O País
ca i ria em cima dele, e com ra zão. O País ve ria que a
clas se po lí ti ca, em vez de apo i ar este mo men to em
que o Bra sil pas sa-se a lim po em mu i tos de seus se -
to res, agiu para aba far algo que en vol ve, de al gu ma
ma ne i ra, a cha ma da eli te po lí ti ca des te País.

Por tan to, na hi pó te se le van ta da – que só não
tem fun da men to por que não cor res pon de à ver da de
–, ain da nes sa hi pó te se, o Go ver no de ve ria ser elo -
gi a do, so bre tu do por aque les se to res que se di zem
éti cos. Eles de ve ri am elo gi ar o fato de o Go ver no de i-
xar que a ação da Jus ti ça ca mi nhas se, ain da que por
aí hou ves se uma di fi cul da de de na tu re za po lí ti ca. Po -
rém, isso não ocor reu.

Os fa tos fo ram nar ra dos à sa ci e da de, de ma ne i-
ra bas tan te cla ra, pela im pren sa, du ran te o fim de se -
ma na. São ori un dos de uma ação que exis te há mais
de um ano. Já hou ve ou tras bus cas e apre en sões da
mes ma na tu re za em ou tra em pre sa do Sr. Jor ge Mu -
rad. Por tan to, não cons ti tui ne nhu ma no vi da de. Era
um pro je to que es ta va em an da men to e tem a ver com 
a ques tão da Su dam. É um pro je to que se en ca mi nha
no mes mo Esta do de To can tins, onde ou tros pro je tos
re la ti vos à Su dam es tão sen do apu ra dos pela Jus ti ça.

A ju í za aco lheu a de nún cia dos pro cu ra do res e
de ter mi nou a bus ca e apre en são. Esse é o fato. Em
tor no des te, ime di a ta men te, caiu uma chu va de su-
posições. Foi pre fe rí vel, para qua se to dos os can di-
da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca, apro ve i ta rem-se
da si tu a ção e jo ga rem so bre o Go ver no a sus pe i ta.
Ain da que o Go ver no ti ves se agi do as sim, te ria agi do
eti ca men te. Mas não é o caso.

O no ti ciá rio, hoje, qua se pre fe re ver uma ma no-
bra so ler te a ace i tar, como al guns se to res do PFL já
co me ça ram a ace i tar, a nos sa pa la vra de que nada
exis te nes sa di re ção. E não ca be ria ao Go ver no obs -
ta cu li zar, por que não cabe ao Go ver no – so bre tu do a
este Go ver no, que nun ca o fez – cri ar obs tá cu los à
ação da Jus ti ça.

Po de mos, ade ma is, olhar es ti los. ”O es ti lo é o
ho mem“, di zia Ma da me de Staël a pro pó si to de li te ra-
tu ra. Mas a idéia pode, evi den te men te, ser ex pan di da.
O es ti lo de um ser diz quem ele é, não ape nas o es ti lo
li te rá rio, mas tam bém o es ti lo de com por ta men to.
Este Go ver no pode ser até um Go ver no que plan ta
bro mé li as – como dis se S. Exª, que, aliás, tam bém é
uma flor –, mas não é um Go ver no au to ri tá rio. Di ga-se
o que se qui ser do Go ver no Fer nan do Hen ri que, mas
ja ma is que é um Go ver no au to ri tá rio. Não há um ato,
um com por ta men to, um des lus tre na di re ção de con -
tra ri ar de ci sões da Jus ti ça, de usar, de modo es ma ga-
dor, a má qui na do Go ver no.

Pou cos pre si den tes – re cor do-me de que o úl ti-
mo tal vez te nha sido Jus ce li no – ou vi ram, a res pe i to
de si mes mos no po der os ata ques, as vi o lên ci as, as
di a tri bes como o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, e
nun ca se ou viu de Sua Exce lên cia se quer uma pa la-
vra de aze du me, de con tra di ta. Ele res pon de, res pon-
de a seu modo, mas nun ca, em ne nhum ato, em ne -
nhum lu gar, nem mes mo nas em pre sas de co mu ni ca-
ção do Go ver no, se viu uma ação do Pre si den te no
sen ti do de cri ar obs tá cu los para que a li vre opi nião se
des se. Por tan to, se va mos jul gar um es ti lo, um modo
de ser, te re mos to das as ra zões para ve ri fi car que
este não é, po si ti va men te, o es ti lo do atu al Go ver no.

Po de mos tra zer, ain da, ou tro ar gu men to, de na -
tu re za prag má ti ca, como é tão caro à clas se po lí ti ca,
que gos ta tan to dos ra ci o cí ni os prá ti cos. Ape nas se o
Go ver no fos se com pos to de dé be is men ta is, um ato
des ses se ria en gen dra do con tra um Par ti do ali a do, a
esta al tu ra, em ano ele i to ral. Po de-se ter a dis cor dân-
cia que se qui ser e até co me ter a gran de in jus ti ça de
cha mar este Go ver no de ne o li be ral, mas não se vá di -
zer que nes te Go ver no não há pes so as mi ni ma men te
in te li gen tes, que sa bem mu i to bem que não se rom -
pem ali an ças por me ca nis mos des le a is, por que a le -
al da de é a re gra nº 1 da po lí ti ca. O que liga a clas se
po lí ti ca em pro fun di da de é um cer to es pí ri to de le al-
da de em re la ção aos mé to dos co muns à ação e à
vida po lí ti ca.

Por tan to, por in te li gên cia e pers pi cá cia, evi den-
te men te, ha ve ria ra zões so be jas para crer que o Go -
ver no não iria se en vol ver em uma ma té ria des sa na -
tu re za. Qual se ria o ga nho, so bre tu do de po is da de ci-
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são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral? Qual é a van ta-
gem de o Go ver no cri ar para si pró prio um pro ble ma
des co mu nal den tro do Par la men to no ano fi nal de
uma ges tão em que a ali an ça fe i ta en tre os se to res
mo der nos da es quer da bra si le i ra e os do pen sa men to
li be ral pa vi men tou um ca mi nho de trans for ma ção da
vida bra si le i ra, que ain da está em mar cha, ape nas co -
me ça a dar fru tos e, com ba ti do ou não, é pró prio,
novo e di fe ren te da vida bra si le i ra? Isso, se pen sar-
mos his to ri ca men te, por cima de fa tos pon ti lha dos
aqui e ali. Não há ra zão.

O PFL sem pre foi um Par ti do de gran de grau de
co la bo ra ção, que não tem, na ali an ça, as di fi cul da des
que tem, por exem plo, o PMDB, que, pela sua na tu re-
za, é um ar qui pé la go – para usar uma ima gem – de li -
de ran ças re gi o na is, tra zen do enor mes pro ble mas e
di fi cul da des no com por ta men to do Par ti do no
Congres so. Ain da on tem vi mos um se tor do PMDB
bus car o res pi ra dou ro de uma pré-convenção à sua
na tu re za.

Por tan to, o PFL não tem esse pro ble ma. É um
Par ti do ex tre ma men te uni tá rio. Não é um Par ti do que
o Go ver no te nha in te res se em hos ti li zar. Para quê? A
ques tão ele i to ral vai se dar com as ur nas. Há todo um
ano de Go ver no, que, pra ti ca men te, tem mu i to tem po
e ati vi da de para se fa zer. Há a ló gi ca da po lí ti ca bra si-
le i ra.

Por es sas ra zões, Srªs e Srs. Se na do res, afir mo
aqui que nos sa dis po si ção é, com a ver da de na fren -
te, bus car, hon ra da e le al men te, os se to res do Par ti do
da Fren te Li be ral e com eles es ta be le cer um con ta to.
Essa nos sa po si ção bus ca har mo nia e, ao mes mo
tem po, é mu i to cla ra, pois va mos bus cá-la com ver da-
de, con fi an ça e res pe i to, va lo res, en fim, que po dem
ser mu i to ne ga dos, mas que não de vem e não po dem
de sa pa re cer dos en ten di men tos na clas se po lí ti ca.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te V. Exª
um apar te?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Ou ço-o com pra zer, Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Vejo, com
en can to, o pro nun ci a men to de V. Exª e con fio, da pri -
me i ra à úl ti ma pa la vra, na sin ce ri da de da qui lo que
está afir man do. V. Exª é esse ho mem, esse exem plo,
cu jas pa la vras re fle tem o que é V. Exª. Tam bém acre -
di to que V. Exª está re pro du zin do as lon gas con ver sas
que teve on tem com o Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que. To dos nós sa be mos que Sua Exce lên cia diz o
que o ou vin te gos ta de ou vir. Isso já é tra di ci o nal na
vida do Dr. Fer nan do Hen ri que. Para V. Exª, Sua
Exce lên cia só po de ria ser isso, por que, se ti ves se dito 

co i sas di fe ren tes, V. Exª te ria con tes ta do. Se eu fos se
Pre si den te da Re pú bli ca e V. Exª, meu Lí der, V. Exª
es ta ria fa zen do o mes mo pro nun ci a men to que faz
ago ra. É uma de ci são da Jus ti ça? É. A Po lí cia Fe de-
ral deve cum pri-la? Sim. Cum pra-se. Está ab so lu ta-
men te cor re to, é uma de ci são ab so lu ta men te cor re ta.
Não há como o PFL fa lar, gri tar e pro tes tar, por que
era o que de ve ria ser fe i to. Se se fala, se se dis cu te e
se se ana li sa é por que, ao con trá rio do que diz V. Exª,
essa não é a tra di ção do Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so. Fa tos como esse exis tem aos bor bo-
tões; à épo ca, exis ti am com re la ção à di re ção do Ban -
co Na ci o nal, mas eles só fo ram acon te cer não sei
quan tos anos de po is. O Se na dor Álva ro Dias, que
está sen ta do à Mesa, as si nou uma CPI para ave ri-
gua ções e foi ex pul so do PSDB. O Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so de ter mi nou que S. Exª ca ís-
se fora do Par ti do. Eu fiz uma CPI para apu rar os cor -
rup to res – V. Exª diz que o Go ver no nun ca in ter fe riu
–, e o Go ver no in ter fe riu vi o len ta men te. Inter fe riu nas
as si na tu ras, fez os Se na do res do PFL e do PSDB re -
ti ra rem as as si na tu ras, para, de po is de cons ti tu í da,
às vés pe ras de ser ins ta la da, der ru bar a CPI. Qu e ro,
en tão, di zer duas co i sas: uma, não há o que se dis cu-
tir. De ci são da Jus ti ça é para ser cum pri da, o que foi
fe i to. Era para ser um dia de fes ta cí vi ca, pois tam bém
se bate à por ta dos po de ro sos. Mas o que fica no ar,
meu que ri do Se na dor, é o se guin te: se a D. Ro se a na,
em vez de 23% das in ten ções de voto, es ti ves se em
pri me i ro lu gar nas pes qui sas, no mo men to exa to em
que a can di da tu ra Ser ra tem de de co lar, se ti ves se
co mu ni ca do o Se na dor Jor ge Bor nha u sen ao Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que que te ri am che ga do à con -
clu são de que o can di da to à Pre si dên cia se ria o José
Ser ra e à Vi ce-Presidência a D. Ro se a na, te ria ha vi do
in ter ven ção? Essa é a per gun ta que a so ci e da de se
faz.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Pe dro Si mon. V. Exª, sem -
pre mu i to gen til co mi go, foi ex tre ma men te ma li ci o so
com o Pre si den te da Re pú bli ca. V. Exª está fa zen do o
ra ci o cí nio que a ma lí cia hu ma na, que não per doa a
clas se po lí ti ca – e isso en vol ve a to dos nós, in clu si ve
a V. Exª –, faz. É fá cil co lo car so pro no ven to da ma lí-
cia, por que o es pí ri to hu ma no tem a ten dên cia da ma -
lí cia, pre fe re-a, as sim como a idéia de som bri os en -
ten di men tos na vida po lí ti ca por trás das co i sas. E é
exa ta men te por isso que a clas se po lí ti ca como um
todo vive a ser ata ca da, por que sem pre nela exis te o
pres su pos to, a hi pó te se, de que está a agir de modo
ma li ci o so. Por isso, quem não faz o exer cí cio da ma lí-
cia na clas se po lí ti ca é cha ma do de in gê nuo e, quan -
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tas ve zes, até al cu nha do de algo que é elo gio: po e ta.
E quem cha ma os po lí ti cos, ou as pes so as que não
ma li ci am a vida, de po e ta...

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – É o caso de
V. Exª, que é con si de ra do po e ta, mas não o do Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que. Per doe-me.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– ... não sabe que po e ta sig ni fi ca pro fe ta da ver da de.
Esse é o sen ti do pro fun do, eti mo ló gi co da pa la vra po e-
ta, de onde vem, in clu si ve, aque la ou tra: vate – fu la no
é um vate, um po e ta –, exa ta men te por que o po e ta é
quem va ti ci na, vê adi an te, por den tro, além.

A clas se po lí ti ca é ví ti ma des sa ma lí cia, ago ra
usa da por V. Exª con tra o Pre si den te da Re pú bli ca.
Estou afir man do que Sua Exce lên cia não tem par ti ci-
pa ção nes se ato, não usou de ma lí cia. E como V. Exª
en gen dra ma lí cia? Aí V. Exª co lo ca uma hi pó te se, o
que não exis te: ”se a Ro se a na não ti ves se...“ etc. Ora, 
com isso, Se na dor, nós po de mos fa zer qual quer ra ci-
o cí nio. A fan ta sia é li vre. A pos si bi li da de de en gen drar
ca vi la ções, me ca nis mos tor tu o sos é enor me no ser
hu ma no. Até em V. Exª, que é um ho mem de boa fé, é
um ho mem cris tão, com o pres su pos to da cris tan da-
de como um fa tor de re co nhe ci men to, res pe i to para
com aqui lo que Cris to pre gou: o en con tro com o ou tro,
o en con tro com o pró xi mo.

A po lí ti ca é fe i ta e vive nes se pân ta no. É esse o
ra ci o cí nio. O que eu bus co aqui – tal vez de modo in -
fru tí fe ro – é dar uma pa la vra, sem ne nhu ma for ça
para a re per cus são que eu gos ta ria de ter, no sen ti do
de que se con fie no que se está a di zer. O Go ver no
não tem par ti ci pa ção nes se epi só dio e, se sou bes se,
não te ria como obs ta cu li zá-lo; e, se o fi zes se, aí sim,
se ria mo ti vo de crí ti ca se ve ra e gra ve. Por que Go ver-
no não tem so lu ção, ele apa nha de to dos os la dos.
Mas isso já se sabe. É mu i to mais fá cil, em um re gi me
ab so lu ta men te lou co como é o pre si den ci a lis mo, fo-
ca li zar a fi gu ra do Pre si den te da Re pú bli ca e a Pre si-
dên cia como cul pa da de to das as co i sas. É cul pa da
até do mos qui to da den gue e das po bres bro mé li as
que exis tem no País.

Se na do ra He lo í sa He le na, não sei se V. Exª quer
pe dir um apar te, está com o mi cro fo ne le van ta do.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Não,
obri ga da, eu vou pe dir a pa la vra pela Li de ran ça do
PT.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Srªs
e Srs. Se na do res, eu que ria tra zer à tri bu na esta pa la-
vra. Esta mos ini ci an do uma se ma na e que ro es ten der
aqui um ape lo de en ten di men to e de har mo nia.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Um man to
de paz.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Ain da não, mas, pelo me nos, o véu da com pre en são.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Artur da Tá vo la, V. Exª me per mi te um apar te, ra pi da-
men te?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Com pra zer, Se na dor. V. Exª dá ao meu dis cur so um
des ta que que ele não tem.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Mu i to obri -
ga do. Se na dor, es ta mos vi ven do uma si tu a ção sin gu-
lar. No iní cio, pa re cia que esta ses são não iria se re a li-
zar. Ela so men te se ini ci ou às 14 ho ras e 50 mi nu tos.
Nota da men te, não apa re ceu nin guém do PSDB,
nem do PFL, até sur gir V. Exª. Fi ca mos na ex pec ta ti-
va. S. Exªs não vi e ram por que es tão ven do os en ten-
di men tos an te ri o res para, de po is, vi rem di zer o que
deve ser dito. O PFL é mu i to com pe ten te e o PSDB
tam bém. Quer di zer, va mos ver se há en ten di men to.
Se hou ver en ten di men to, ama nhã será uma pa la vra;
se não, ama nhã será ou tra pa la vra. Então, vi ve mos
este fato, ou seja, toda a im pren sa agre din do a so ci e-
da de com o que acon te ceu, o im pac to, o que hou ve e
o que não hou ve, en quan to es ta mos vi ven do aqui
uma ses são tran qüi la e se re na do Se na do da Re pú-
bli ca, em que ape nas V. Exª, o Lí der do Go ver no, vem
co mu ni car que, de po is de uma pa les tra de mo ra da
com o Pre si den te da Re pú bli ca, no do min go à no i te –
veja que para V. Exª sair do Rio de Ja ne i ro para vir
pas sar o do min go em Bra sí lia, que Deus o guar de...

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Per mi ta-me, Se na dor, mas eu pas sei o fim de se ma-
na em Bra sí lia.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Ah, en tão,
veja como é gran de a cri se, fez com que V. Exª pas -
sas se todo o fim de se ma na lon ge do Rio de Ja ne i ro.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Mas nos fa la mos pelo te le fo ne vá ri as ve zes, in clu si-
ve. Não foi ne ces sá rio ser on tem à no i te para...

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Cla ro. V. Exª, 
en tão, ocu pa este va zio, que qua se não saiu. Eu até
es tra nhei, por que, nor mal men te, a Se cre ta ria da
Mesa aguar da cin co, dez mi nu tos e, se não há quo-
rum, en cer ra por fal ta de nú me ro  acon te ceu isso na
se ma na pas sa da.Hoje, não. A Se cre ta ria es pe rou até 
dez para as três. V. Exª che gou.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Eu es ta va na Casa, Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Exª che -
gou. A ses são de hoje é o pro nun ci a men to de V. Exª,
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que é um cha ma men to do Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so à paz e à com pre en são. Va mos ver o
que acon te ce com o PFL.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Se na dor Pe dro Si mon, mais que um cha ma men to, é 
uma afir ma ção da pró pria po si ção. É um de se jo de
que as co i sas se jam pos tas nas suas le gí ti mas ca u-
sas. Como se diz, em po lí ti ca, o que vale não é o fato,
mas a ver são.

Va mos ser en gol fa dos, de novo, por ver sões?
Ou so mos nós – te mos o de ver de ser – pes so as ata -
das aos fa tos, que res pe i tam os fa tos, que dão a eles
im por tân cia? Os fa tos têm im por tân cia.

Estou aqui fa zen do uma afir ma ção. O Pre si den-
te fez uma afir ma ção, que es tou tra zen do ao ple ná rio
da nos sa Casa, como se gu ra men te fa rão, nos seus
res pec ti vos lu ga res, ou tros Lí de res, como o Pre si den-
te do Par ti do, os Lí de res na Câ ma ra dos De pu ta dos e
no Con gres so Na ci o nal.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Ama nhã,
hoje não.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Entre tan to, es tou aqui hoje, tan to quan to V. Exª, o
que, pelo me nos, mos tra o nos so cu i da do com a
Casa, o nos so res pe i to pela si tu a ção e pela hora pre -
sen te, com a cer te za de que os tra ba lhos são acom -
pa nha dos tam bém pelo pú bli co fora do re cin to ex clu-
si vo do Se na do, ten do em vis ta a qua li da de das trans -
mis sões da TV Se na do e a qua li da de dos de ba tes
nes ta Casa. Con ve nha mos que esta Casa tem de ba-
tes de ní vel mu i to ele va do – ra ra men te, vê-se aqui um 
de ba te que não seja de ní vel qua li fi ca do – de ba tes
es ses, aliás, dos qua is V. Exª tem sido um dos mais
bri lhan tes pro ta go nis tas.

Mu i to obri ga do pela aten ção, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PT.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce-
do a pa la vra, pela Li de ran ça do PT, à Se na do ra He lo í-
sa He le na por cin co mi nu tos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, esta tar de é re al men te mu i-
to es pe ci al. Já se dis cor reu aqui so bre bro mé li as, jas -
mins, flo res.

De po is do diá lo go que pre sen ci a mos, en tre os
Se na do res Artur da Tá vo la e Pe dro Si mon, e di an te
dos úl ti mos fa tos di vul ga dos na im pren sa a res pe i to
da dis pu ta den tro da pró pria base go ver nis ta, tal vez o
povo bra si le i ro es te ja se sen tin do como se es ti ves se

numa mon ta nha, olhan do o mar. Se as sim fos se, tal -
vez dis ses se as sim: ”Qu e ro ver o mar pe gar fogo para 
co mer pe i xe fri to“.

Sr. Pre si den te, não fa rei ne nhu ma es pe cu la ção
so bre os fa tos ocor ri dos, se têm ou não o dedo do Go -
ver no Fe de ral, se exis te ou não le al da de nas re la-
ções, por que di zer que exis te le al da de nas re la ções
po lí ti cas den tro da base go ver nis ta se ria, no mí ni mo,
um con fron to con tra a ló gi ca for mal, bas ta ver a his tó-
ria re cen te do País. O mais im por tan te de tudo – es -
pe ro que isso ocor ra – é o es cla re ci men to da ver da de.

Mu i tas des sas ques tões en vol vem o pa ra si tis-
mo da eli te po lí ti ca no País em re la ção às nos sas ins -
ti tu i ções, o que le vou, in clu si ve, à de ses tru tu ra ção de
vá ri as ins ti tu i ções pú bli cas, como a Su dam, a Su de-
ne, a Co nab. Vá ri os ins tru men tos ne ces sá ri os, efi ca-
zes e im por tan tes para vi a bi li zar po lí ti cas pú bli cas fo -
ram, ao lon go da his tó ria, de sa ver go nha da men te, pa -
ra si ta dos pela eli te po lí ti ca e eco nô mi ca, que sem pre
con tou com a im pu ni da de.

Embo ra não dis po nha de ne nhum ele men to
para es pe cu lar se há ou não a in ter fe rên cia do Pre si-
den te da Re pú bli ca na bri ga en tre o PSDB e o PFL,
devo re co nhe cer que, evi den te men te, a le al da de não
é a mes ma que pa u ta as re la ções po lí ti cas nes ta
Casa, por que di zer que o é sig ni fi ca de sa fi ar a ló gi ca
for mal.

Será mu i to im por tan te que nós, da Co mis são de 
Fis ca li za ção e Con tro le, que te mos obri ga ção, em
nome do in te res se pú bli co, de pro mo ver ins tru men tos
in ves ti ga tó ri os so bre os ca sos, as sim o fa ça mos. Ape -
sar des sa bal búr dia, des sa tro ca de acu sa ções en tre
os me i os de co mu ni ca ção, sa be mos como a eli te fun -
ci o na. Se al guém gran de e po de ro so é al ge ma do,
cria-se um con fli to gi gan tes co, como se a al ge ma sa -
ís se da fá bri ca des ti na da ao uso ex clu si vo do po bre.
Sem pre exis te esse enor me ner vo sis mo quan do se
atin ge al guém do po der, os gran des, os po de ro sos,
os in to cá ve is.

É im por tan te que nós, da Co mis são de Fis ca li-
za ção e Con tro le, es ta be le ça mos pro ce di men tos in-
ves ti ga tó ri os para ve ri fi car se es ses da dos são ver da-
de i ros. Como se tra ta de in te res se e di nhe i ro pú bli cos,
é de fun da men tal im por tân cia que nós, que te mos
essa obri ga ção na Casa, ini ci e mos essa in ves ti ga-
ção, a fim de ve ri fi car se as in for ma ções di vul ga das
pela im pren sa são ve rí di cas ou se di zem res pe i to
tão-somente à ve lha e co nhe ci da dis pu ta, den tro da
base go ver nis ta, à can di da tu ra a Pre si den te da Re pú-
bli ca.

Por tan to, so li ci ta re mos os ins tru men tos ne ces-
sá ri os para fis ca li zar ca sos como esse, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Álva ro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há uma dra má ti ca
cri se as so lan do a edu ca ção no País, es pe ci al men te a 
pú bli ca e de grau su pe ri or.

Mas cre io que a si tu a ção é ain da pior em meu
Esta do, o Pa ra ná, onde as uni ver si da des es ta du a is
fo ram le va das a uma gre ve his tó ri ca de mais de cin co
me ses, a mais lon ga gre ve da His tó ria do Pa ra ná, re -
fle tin do a de te ri o ra ção com ple ta da es tru tu ra de en si-
no pú bli co de ter ce i ro grau na que le Esta do. Cre io que
não há, nes te mo men to, ne ces si da de de as sa car mos
mais crí ti cas, já que as fi ze mos aqui em ou tras opor -
tu ni da des con tra o Go ver no Esta du al, pela ir res pon-
sa bi li da de com que ad mi nis tra essa ques tão em nos -
so Esta do. Qu e ro ape nas des ta car a im por tân cia de
se bus car uma com pe ten te re es tru tu ra ção que pos sa
sal var o en si no pú bli co de ter ce i ro grau no Pa ra ná.

De se jo ain da tra zer al gu mas no tas pro vi só ri as,
ou seja, al gu mas idéi as que pos sam de fi nir o rumo da 
re es tru tu ra ção do en si no su pe ri or no Pa ra ná. Como
deve se dar essa re es tru tu ra ção? A par tir de que prin -
cí pi os e com qua is ob je ti vos? Sem dú vi da, Sr. Pre si-
den te, Sras e Srs. Se na do res, essa re es tru tu ra ção deve 
le var em con ta a for ma ção de ci da dãos com ele va da
com pe tên cia pro fis si o nal, ci en tí fi ca e éti ca, ca pa zes
de to mar ini ci a ti vas com for te sen ti men to de res pon-
sa bi li da de pelo de sen vol vi men to da na ci o na li da de,
pre pa ra dos para a par ti ci pa ção ati va na vida so ci al e
eco nô mi ca e para aten der às ne ces si da des atu a is e
fu tu ras da so ci e da de.

A uni ver si da de pú bli ca deve ser uma ins ti tu i ção
com pro me ti da com o de sen vol vi men to da so ci e da de,
es pe ci al men te no pla no re gi o nal: aten di men to das
de man das re gi o na is, im pul so para ino va ções, co o pe-
ra ção nos pro je tos do Esta do de ma i or in te res se da
so ci e da de, ar ti cu la ção com o mun do do tra ba lho e
com as de man das cul tu ra is, co o pe ra ção com os pro -
je tos de cri a ção de no vos em pre gos, di mi nu i ção das
de si gual da des, da po bre za, do anal fa be tis mo e ou-
tros pro ble mas so ci a is.

Pro du ção e di fu são de co nhe ci men tos por meio
do en si no e da pes qui sa como par te es sen ci al de sua
res pon sa bi li da de so ci al; fo men to das cul tu ra is lo ca is;
im pul são do de sen vol vi men to sus ten tá vel atra vés do
co nhe ci men to ci en tí fi co; con tri bu i ção para a me lho ra
da edu ca ção em to dos os ní ve is, es pe ci al men te pela
qua li fi ca ção per ma nen te dos pro fes so res do en si no
fun da men tal e mé dio; for ma ção de in di ví du os que sa -
i bam apren der per ma nen te men te.

Pro mo ver a eqüi da de, por tan to ma i or in clu são,
res pe i tan do-se o mé ri to in di vi du al e os va lo res de mo-
crá ti cos; fa ci li tar aces so de gru pos des fa vo re ci dos,
des de que te nham mé ri tos; es ta be le cer po lí ti cas am -
plas que pro mo vam a qua li da de e a per ma nên cia
des ses gru pos des de a es co la fun da men tal até a su -
pe ri or.

A uni ver si da de pú bli ca deve bus car como meta
tam bém a ino va ção, ou seja, a ca pa ci da de de ino var
di an te das trans for ma ções da so ci e da de e da ciên cia;
a ca pa ci da de para com pre en der as no vas de man das
e aten der pri o ri ta ri a men te aque las que te nham re le-
vân cia so ci al; a ca pa ci da de para re ver os cur rí cu los
tra di ci o na is, ino var na for ma e nos con te ú dos; cri ar
no vas mo da li da des de cur sos, apro ve i tan do, in clu si-
ve, as po ten ci a li da des de no vas tec no lo gi as, como,
por exem plo, o en si no à dis tân cia, ho rá ri os fle xí ve is,
cur rí cu los me nos car re ga dos de au las, for ma ção
mais cen tra da no es tu dan te e sua ca pa ci da de de
apren der. Au men tar a in te ra ti vi da de com o mun do do
tra ba lho; bus car a co o pe ra ção téc ni ca de pro fis si o na-
is; in ten si fi car es tá gi os e ou tras ex pe riên ci as prá ti cas
em si tu a ções con cre tas.

Iden ti fi car os cam pos de pes qui sa pri o ri tá ri os
para a co mu ni da de; es ti mu lar o de sen vol vi men to de
pro je tos de pes qui sa que te nham re le vân cia so ci al,
que con tri bu am para o de sen vol vi men to sus ten ta do
da re gião e da so ci e da de pa ra na en se, con si de ran-
do-se sua di ver si da de e de man das re gi o na is es pe cí-
fi cas; en vol ver os di ver sos se to res eco nô mi cos no de -
sen vol vi men to de pes qui sas, como, por exem plo, a
co la bo ra ção fi nan ce i ra, ope ra ci o nal, téc ni ca e ci en tí fi-
ca; or ga ni zar me ca nis mos de trans fe rên ci as de tec-
no lo gia, como, por exem plo, cri ar es cri tó ri os de
transferên cia de tec no lo gia, para ope ra ci o na li zar as
re la ções en tre uni ver si da de e em pre sas. So men te
ins ti tu i ções que con so li da ram um sis te ma de pes qui-
sas e con tam com pro fes so res ma jo ri ta ri a men te for -
ma dos em bons cur sos de pós-graduação po dem ser
re co nhe ci das como uni ver si da des, no sen ti do com-
ple to, as so ci an do en si no-pesquisa-extensão.Ape nas
me ta de das pú bli cas e al gu mas pou cas pri va das con -
se guem isso.

Ou tro pon to, Sr. Pre si den te e Sras e Srs Se na do-
res, diz res pe i to à in ter na ci o na li da de e in te ra ti vi da de.
As ins ti tu i ções su pe ri o res de vem man ter co la bo ra ção
per ma nen te com ou tras si mi la res, in clu si ve no pla no
in ter na ci o nal. Isso re quer uma bem de sen vol vi da es -
tru tu ra in for ma ci o nal; uma co la bo ra ção mais es tre i ta
po de ria se dar no âm bi to do Mer co sul, por exem plo,
es pe ci al men te com uni ver si da des do in te ri or da
Argen ti na, que pos su em ca rac te rís ti cas se me lhan tes
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às pa ra na en ses. Essa in te ra ção po de ria se dar no
en si no, de pes qui sa e de ou tros pro je tos de in te res se
co mum; a mo bi li da de de es tu dan tes e pro fes so res
de ve ria ser fa ci li ta da tam bém no in te ri or do sis te ma
pa ra na en se de edu ca ção su pe ri or.

A ques tão cru ci al diz res pe i to a fi nan ci a men to e
ges tão. Os re cur sos pú bli cos para a edu ca ção pú bli ca
são es sen ci a is. Mes mo que tam bém se ado tem ou-
tros me ca nis mos de fi nan ci a men tos pri va dos, o Esta -
do não pode de i xar de in ves tir pe sa da men te na edu -
ca ção pú bli ca. O apor te de re cur sos pri va dos não
deve pro du zir a de so bri ga ção do Esta do, por uma
ques tão de eco no mia e de so be ra nia. Diz o
ex-Presidente do Ban co Mun di al, Ja mes Wol fen sohn,
em 1998: ”Qu an do pe di mos aos go ver nos que ado-
tem me di das ri go ro sas para or ga ni zar suas eco no mi-
as... quem so fre é o povo“. Os pa í ses mais de sen vol-
vi dos, in clu in do ago ra os asiá ti cos, são aque les que
mais in ves ti ram na edu ca ção su pe ri or pú bli ca. A edu -
ca ção su pe ri or é ma jo ri ta ri a men te, qua se 80%, pú bli-
ca nos Esta dos Uni dos e nos pa í ses mais de sen vol vi-
dos da Eu ro pa, mais de 90%. Nos Esta dos Uni dos, 11 
mi lhões de es tu dan tes es tão ma tri cu la dos nas pú bli-
cas e 3 mi lhões, nas uni ver si da des pri va das. No Re i-
no Uni do e na Ale ma nha, as pú bli cas são pra ti ca men-
te a to ta li da de.

O re tor no do in ves ti men to em edu ca ção su pe ri or
pública é sig ni fi ca ti vo. Por exem plo, na Uni ver si da de
de Mas sa chu setts, Bos ton (UMB), para 1 dó lar apli ca-
do, o re tor no é de US$1,57 em im pos tos de ren da e
tam bém em im pos tos so bre ven das; na Ca li for nia
Sta te Uni ver sity: para cada 1 dó lar, o re tor no é de 2
dó la res. As uni ver si da des pre ci sam ter au to no mia de
ges tão fi nan ce i ra, acom pa nha da da ac coun ta bi lity
(me ca nis mos de pres ta ção de con tas que não se jam
me ra men te ins tru men tos de con ta bi li da de. Além das
con tas trans pa ren tes, é pre ci so de mons trar que o uso 
dos re cur sos es te ve as so ci a do a im por tan tes re sul ta-
dos de sen ti do so ci al: li su ra, qua li da de e re le vân cia
so ci al).

Sr. Pre si den te, há al guns ar gu men tos fa vo rá ve is
à edu ca ção pú bli ca gra tu i ta, por que sei que essa é
uma ques tão po lê mi ca em nos so País. Há os que afir-
mam que o País de ve ria de di car-se a fi nan ci ar a edu -
ca ção bá si ca, o en si no fun da men tal e de i xar o en si no
su pe ri or para os in ves ti men tos pri va dos. No en tan to,
Sr. Pre si den te, há ar gu men tos ir re fu tá ve is na de fe sa
da edu ca ção pú bli ca gra tu i ta, e eu os en fa ti zo so bre-
tu do por que, como Go ver na dor, fui res pon sá vel por
de cre tar a gra tu i da de do en si no nas uni ver si da des
pa ra na en ses. E, hoje, quan do es ta mos de ba ten do no
Pa ra ná com um gru po de pro fes so res, dis cu tin do ca -

mi nhos para a edu ca ção su pe ri or no Esta do, tra go al -
guns ar gu men tos em de fe sa da edu ca ção pú bli ca
gra tu i ta de ter ce i ro grau:

1. Ci da da nia, de mo cra cia, am pli a ção das pos si-
bi li da des de aces so;

2. Com pro mis so com a qua li da de e a eqüi da de
nos ní ve is an te ri o res;

3. Pa ga men to de men sa li da des cor res pon de ria
a até 22% das re ce i tas fa mi li a res, o que se ria mu i to
pe sa do para boa par te da clas se mé dia, com re fle xos
na eco no mia, e in viá vel para as clas ses po bres;

4. Edu ca ção pú bli ca pro mo ve o co nhe ci men to e
a for ma ção como bens pú bli cos, de acor do com ob je-
ti vos co le ti vos e so ci a is; pa ga men to ten de a trans for-
mar o co nhe ci men to e a for ma ção em bens pri va dos,
em be ne fí cio in di vi du al, des ti tu í dos dos in te res-
ses/ne ces si da des so ci a is e aces sí ve is so men te
àque les que os po dem com prar;

5. Edu ca ção su pe ri or gra tu i ta de sem pe nha pa -
pel es tra té gi co para o Esta do (ci da da nia, for ma ção de 
qua dros para o ma gis té rio e ser vi ços pú bli cos, de sen-
vol vi men to eco nô mi co e cul tu ral);

6. Va lor ar re ca da do com men sa li da des é par ce-
la pe que na do or ça men to da uni ver si da de que faz en -
si no, pes qui sa e ex ten são: equi va le ape nas a 10%;

7. Aper fe i ço a men to do sis te ma tri bu tá rio e me -
nos so ne ga ção cer ta men te com pen sa ri am os gas tos
com o en si no pú bli co;

8. São mu i to pou cas as va gas pú bli cas, pou co
mais de 20% no Bra sil.

9. Pra ti ca men te só a edu ca ção pú bli ca pro duz
co nhe ci men tos no vos, re sul ta dos de pes qui sa, im-
por tan tes para o de sen vol vi men to da so ci e da de, for -
ma ção de qua dros se gun do os in te res ses pú bli cos,
es pe ci al men te a for ma ção de pes qui sa do res; sem
um for te in ves ti men to em pes qui sa e a in se pa rá vel
for ma ção de no vos pes qui sa do res, o fu tu ro do País e
do Esta do fica se ri a men te com pro me ti do;

10. A edu ca ção su pe ri or pú bli ca se en car re ga
tam bém de sa ú de, cul tu ra etc., não só da for ma ção
pro fis si o nal para o mer ca do; são res pon sá ve is por
hos pi ta is, te a tros, or ques tras, co ra is, fa zen das ex pe-
ri men ta is, pro gra mas para a ter ce i ra ida de etc. 

Tra go tam bém al guns ar gu men tos a fa vor do pa -
ga men to das men sa li da des. Por tan to, aque les que
de fen dem a es co la paga uti li zam-se ge ral men te dos
se guin tes ar gu men tos:

1. A gra tu i da de não ga ran ti ria au to ma ti ca men te
eqüi da de, pois a de si gual da de so ci al é es tru tu ral;
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2. Men sa li da de ma i or (para os mais ri cos) com -
bi na da com aju da aos ne ces si ta dos é mais eqüi ta ti va
que men sa li da de ba i xa li ne ar;

3. Apor te adi ci o nal de re cur sos ori un dos das
men sa li da des per mi te me lho rar os ser vi ços;

4. Edu ca ção su pe ri or se des ti na ao in di ví duo
que pode pa gar por ela (é bem ou mer ca do ria pri va da,
não é di re i to do ci da dão, con for me pen sam al guns);

5. Pa ga men to de men sa li da de le va ria a ma i or
de di ca ção dos pa gan tes aos es tu dos;

6. Fi nan ci a men to in di vi du al cria com pe ti ção en -
tre ins ti tu i ções.

Fa ça mos al gu mas aná li ses.
O Ban co Mun di al su ge re que o pa ga men to das

men sa li da des cor res pon da a 30% do or ça men to da
ins ti tu i ção. Nes se caso, a fa mí lia do es tu dan te de ve ria
com pro me ter até 22% de suas re ce i tas. Isso pa re ce
ser mu i to alto para a ma i o ria das fa mí li as de clas se
mé dia. O pa ga men to de men sa li da des es ta ria, en tão,
au men tan do as de si gual da des so ci a is. Con si de rar
ain da que 21% (em 1999) das va gas em ins ti tu i ções
pri va das não fo ram pre en chi das (con tra ape nas 3,7% 
nas es co las pú bli cas). Há um li mi te eco nô mi co mu i to
sé rio que está com pro me ten do as ins ti tu i ções de en -
si no su pe ri or pri va das. O pa ga men to das pú bli cas po -
de ria agra var o qua dro ge ral.

Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, tra go
tam bém al gu mas ob ser va ções so bre a au to no mia
das uni ver si da des. Essas de vem go zar, sim, de au to-
no mia ple na, in clu in do a ges tão fi nan ce i ra.

O mo de lo de au to no mia mais bem ace i to pe las
au to ri da des uni ver si tá ri as bra si le i ras e pe los es tu di o-
sos do rumo é o das uni ver si da des es ta du a is pa u lis-
tas, ex ce tu a do o tra ta men to dado às apo sen ta do ri as.
Re co men da-se re ti rar das uni ver si da des o pa ga men-
to das apo sen ta do ri as e pen sões (nas uni ver si da des
mais an ti gas as apo sen ta do ri as cor res pon dem a
mais de 30% da fo lha e cres cem cada vez mais).
Esta be le cer o per cen tu al da re ce i ta e in clu ir como
des pe sa das uni ver si da des as apo sen ta do ri as é in-
vi a bi lizar, cer ta men te, a ad mi nis tra ção das mes mas.
O Esta do trans fe ri ria men sal men te às uni ver si da des
um per cen tu al do con jun to de suas ar re ca da ções, es -
pe ci al men te o ICMS. Esse per cen tu al po de ria cor res-
pon der ao va lor atu al (ou de uma sé rie his tó ri ca) dos
or ça men tos das uni ver si da des, des con ta dos os
gastos com apo sen ta do ri as (que pas sa ri am ao Esta -
do), e com o acrés ci mo de uma pro vi são para o 13º
sa lá rio.

A ges tão das uni ver si da des deve res pon sa vel-
men te le var em con ta as pre vi sões/pla ne ja men to de

au men tos na fo lha de pa ga men to, de cor ren tes de ti -
tu la ções dos pro fes so res (au men tos de dou to res e
mes tres) e de cus tos de ri va dos de pro je tos apro va-
dos (mo der ni za ção de la bo ra tó ri os, ex pan são fí si ca,
cri a ção de no vos cur sos etc). As ins ti tu i ções de en si-
no su pe ri or de vem con tar com efi ci en te ges tão, res -
pon sa bi li da de co le ti va – to dos são res pon sá ve is pelo
ade qua do uso dos re cur sos pú bli cos – e de vem de -
sen vol ver a ca pa ci da de de ob ten ção de re cur sos em
fon tes al ter na ti vas de fi nan ci a men to, se jam pri va das
ou pú bli cas. Espe ci al men te, de vem ado tar me di das
de eco no mia in ter na, por exem plo, re a li zan do uma
re du ção do pes so al ati vo e li mi tan do, com cri té ri os, a
ad mis são de no vos pro fes so res. Essa eco no mia
deve fi car à dis po si ção da uni ver si da de – cus te io ou
ca pi tal. Po de-se tam bém es tu dar a pos si bi li da de de o 
Esta do des ti nar re cur sos adi ci o na is as so ci a dos ao
cum pri men to de me tas, pro je tos es pe cí fi cos e pro gra-
mas de ex pan são acor da dos pre vi a men te – uni ver si-
da de e go ver no es ta du al. Os re cur sos ori un dos da
Ca pes, CNPq, Fi nep, Fun da ção Ara u cá ria e ou tras
ins ti tu i ções, bem como ou tros re cur sos di re ta men te
ob ti dos pe las uni ver si da des es ta du a is não com põem
a base de fi nan ci a men to.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, são al gu-
mas idéi as pre li mi na res que subs tan ci am um es tu do
que exi ge um de ba te am plo para a re es tru tu ra ção do
en si no su pe ri or pú bli co es ta du al.

Estou na tar de de hoje, nes ta tri bu na, me re fe-
rin do à es tru tu ra ção que se exi ge para o en si no su pe-
ri or no Pa ra ná, e cer ta men te o Esta do não é ex ce ção
à re gra O ce ná rio na ci o nal é de cri se dra má ti ca, en -
vol ve as uni ver si da des pú bli cas, tan to as fe de ra is
como as es ta du a is. E o Pa ra ná é um Esta do que as -
su miu, de for ma ex tra or di ná ria, res pon sa bi li da des
que vão além dos li mi tes das suas pró pri as for ças no
que diz res pe i to à ma nu ten ção do en si no de ter ce i ro
grau. Só uma re es tru tu ra ção com pe ten te po de rá per -
mi tir a so bre vi vên cia da es tru tu ra cons ti tu í da no Esta -
do em fun ção das as pi ra ções de tor nar-se um Esta do
di fe ren ci a do, ca paz de ofe re cer aos seus jo vens
aces so ao en si no su pe ri or.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res.

Du ran te o dis cur so do Sr. Álva ro
Dias, o Sr. Lind berg Cury, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Bel lo Par ga.

Mar ço de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-feira  5 01397

MARÇO 200272    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, já foi tra ta da hoje aqui
da tri bu na do Se na do Fe de ral a cri se po lí ti ca que se
de se nha nos dias atu a is, tudo isso fru to de uma ação
des ca bi da e vi o len ta de ór gão po li ci al na fir ma par ti-
cu lar do ca sal Ro se a na Sar ney e Jor ge Mu rad, em
São Luís do Ma ra nhão.

Gos ta ria de lem brar aqui uma ex pres são po pu-
lar – não sou co le ci o na dor das ex pres sões po pu la res,
mas sem pre gos to de co li gi-las e de re pe ti-las. Uma
de las diz que ”quan do o ja bu ti está na cer ca, ou foi en -
chen te ou foi mão de gen te“.

A ação po li ci al foi exe cu ta da com a co ber tu ra
an te ci pa da de uma re vis ta no ti ci o sa do Rio de Ja ne i-
ro. Na ma nhã de sex ta-feira, 1º, essa ação se de sen-
vol veu; na tar de des se mes mo dia, a no tí cia já es ta va
sen do di vul ga da pela re vis ta Épo ca. Não me cons ta,
como não cons ta aos se nho res, que os jor na is e as
re vis tas bra si le i ras no ti ci o sas usem de bola de cris tal
para adi vi nhar os fa tos que ocor re rão e que me re ce-
rão o tra ta men to jor na lís ti co.

Por isso, Sr. Pre si den te, ve nho à tri bu na para co -
mu ni car ao Se na do Fe de ral e, por in ter médio da TV
Se na do, co mu ni car ao Bra sil o que re al men te está se
pas san do na Ca pi tal de meu Esta do, São Luís.

Sr. Pre si den te, o meu Par ti do – Par ti do da Fren -
te Li be ral – está exa mi nan do a ques tão com toda cal -
ma e isen ção. Já se ma ni fes ta ram lí de res ex pres si vos
da Agre mi a ção não ace i tan do a ma ne i ra pela qual
essa ação po li ci al foi re a li za da, com ine gá vel co no ta-
ção po lí ti ca. Bas ta as si na lar o fato de que a pre ten sa
ques tão ju di ci al que en vol via a Go ver na do ra do Ma ra-
nhão e seu ma ri do se ria do ano de 2000, no Esta do
do To can tins. E ago ra, logo em se gui da à ele va ção da
po si ção da Go ver na do ra Ro se a na Sar ney nas pes-
qui sas ele i to ra is, “de re pen te, não mais que de re pen-
te”, como di ria Vi ní ci us de Mo ra es, a Po lí cia faz uma
de vas sa na fir ma que per ten ce a ela e ao seu ma ri do.

Sr. Pre si den te, não po de ria de i xar de ha ver uma 
res pos ta ime di a ta da Go ver na do ra e do seu ma ri do, o 
Se cre tá rio de Pla ne ja men to Jor ge Mu rad. Por isso,
ve nho à tri bu na do Se na do para fa lar ao povo bra si le i-
ro que o povo ma ra nhen se não pre ci sa ria des ses es -
cla re ci men tos, por que to das as pes qui sas de opi nião
que se re fe rem à ace i ta ção do Go ver no da Drª Ro se-
a na Sar ney dão um apo io de mais de 80%. Evi den te-
men te, foi essa con di ção que lhe deu acer vo po lí ti co
para as cen der nas pes qui sas em todo o Bra sil.

Vol te mos ao caso em si. O jor nal atri bu iu uma
sé rie de fa tos, ocor rên ci as e do cu men tos à fir ma do

Dr. Jor ge Mu rad, que, ime di a ta men te, co mu ni cou à
im pren sa bra si le i ra uma nota ofi ci al de sua au to ria em 
que re pe le, in ci si va e co ra jo sa men te, as im pu ta ções
que lhe são as sa ca das. Pas so a ler a nota, Sr. Pre si-
den te, pu bli ca da em al guns jor na is de hoje:

No iní cio da tar de da úl ti ma sex ta-feira,
1º de mar ço, agen tes da Po lí cia Fe de ral,
por tan do man da do de bus ca e apre en são
ex pe di do pelo juiz da 1ª Vara do Ma ra nhão,
em aten di men to a car ta pre ca tó ria ori un da
da 2ª Vara Fe de ral de To can tins, in va di ram
os es cri tó ri os da em pre sa Lu nus Ser vi ços e
Par ti ci pa ções Ltda. e pro ce de ram à apre en-
são de equi pa men tos e do cu men tos.

A vi o lên cia da me di da ca u sou-me es-
tar re ci men to, uma vez que não era do meu
co nhe ci men to a exis tên cia de qual quer pro -
ces so ju di ci al tra mi tan do na Jus ti ça Fe de ral
de To can tins que se re la ci o nas se à mi nha
pes soa e à em pre sa Lu nus, da qual sou só -
cio, jun ta men te com mi nha mu lher, Ro se a na
Sar ney.

Em bus ca de in for ma ções que pu des-
sem es cla re cer o epi só dio, fui sur pre en di do
com as no tí ci as de que se tra ta va de pro-
ces so cor ren do em se gre do de Jus ti ça, daí
não po der ser di vul ga do ne nhum ele men to
do pro ces so. Assim, não sei se quer do que
es tou sen do acu sa do e do que me de fen der.

Abro pa rên te ses aqui para di zer que esta é
uma si tu a ção dig na de ser re tra ta da na obra O Pro -
ces so, de Franz Kaf ka.

Para mi nha sur pre sa, a re vis ta Épo ca
des ta se ma na, e que cir cu lou no dia se guin-
te, já co nhe cia to dos os de ta lhes do se gre-
do de Jus ti ça e in for mou qua is se ri am ”os
mo ti vos de ter mi nan tes“ da drás ti ca me di da
po li ci al. Diz a re vis ta que ”a Jus ti ça Fe de ral
de To can tins in ves ti ga a su pos ta par ti ci pa-
ção de Jor ge Mu rad no es cân da lo das fra u-
des con tra a Su dam e que a pro va mais
con tun den te con tra Mu rad te ria sido en con-
tra da há um ano no es cri tó rio AC Re bou ças,
com sede em São Luís, por que esta se ria a
em pre sa en car re ga da da con ta bi li da de da
Lu nus“.

Ora, essa no tí cia é ab so lu ta men te fal-
sa, uma vez que a con ta bi li da de da Lu nus é 
re a li za da pela pró pria em pre sa, pelo con ta-
dor Au gus to Sam pa io, e a em pre sa Lu nus e
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eu pró prio ja ma is ti ve mos qual quer re la ci o-
na men to, seja de na tu re za pro fis si o nal ou
pes so al, com o es cri tó rio A. C. Re bou ças.

Em ou tro tre cho, diz a Épo ca que, re-
la ci o na dos com a do cu men ta ção apre en-
dida no es cri tó rio A. C. Re bou ças, cons tam
do cu men tos que li ga ri am Jor ge Mu rad à
cri a ção de em pre sas no pa ra í so fis cal das
Ilhas Vir gens Bri tâ ni cas. Isso é um des pa u-
té rio, e so li ci to ao Go ver no Fe de ral di vul gar
em nome de quem es tão re gis tra das as em -
pre sas re la ci o na das na re por ta gem, que
teve aces so aos se gre dos de Jus ti ça não re -
ve la dos se quer aos que de ve ri am ser par te
no men ci o na do pro ces so.

A ter ce i ra acu sa ção apon ta da por
Épo ca, como cons tan te do pro ces so se cre-
to, fala da exis tên cia de um pro je to apre sen-
ta do à Su dam pela em pre sa Nova Ho lan da
Agro pe cuá ria, lo ca li za da em Bal sas (MA),
que te ria li ga ções com a Lu nus, de mi nha
pro pri e da de. Esse fato é tam bém de todo
im pro ce den te, uma vez que a Lu nus ja ma is
teve re la ção de ne gó cio ou qual quer ou tro
tipo de tran sa ção com a Nova Ho lan da e ja -
ma is par ti ci pou de qual quer pro je to da Su-
dam. A Lu nus efe ti va men te foi só cia da Agri -
ma Agri cul tu ra e Pe cuá ria Ltda, mas so men-
te en tre agos to de 1993 e ja ne i ro de 1994,
quan do ven deu to das as suas co tas.

Sr. Pre si den te, abro pa rên te ses no va men te
para as si na lar que a pri me i ra ele i ção da Go ver na do-
ra Ro se a na Sar ney foi em no vem bro de 1994.

Du ran te o alu di do pe río do, a Agri ma
ne nhum re la ci o na men to teve com a Su-
dam. Enquan to foi só cia da Lu nus. De
1994 para esta data são ou tros pro pri e tá-
ri os que de ve rão fa zer as suas co mu ni-
ca ções.

Pros se gue o Dr. Jor ge Mu rad:

Re gis tra dos es ses es cla re ci men tos,
que ro de i xar bem cla ro que, di an te dos fal-
sos fa tos di vul ga dos com base em pro ces so
ca mu fla do no Esta do do To can tins, to ma rei
pro vi dên ci as para que tudo seja in ves ti ga do,
di vul ga do e fe i to com o mais am plo co nhe ci-
men to da opi nião pú bli ca, in sur gin do–me,
pre li mi nar men te, con tra o se gre do de Jus ti-
ça que so men te vale para o pro ces so e não
vale para as di li gên ci as nele de ter mi na das,

nem para ór gãos de im pren sa sob o pri vi lé-
gio igual men te guar da do em se gre do. Te-
nho, pois, o di re i to, e vou exer cê-lo por to-
dos os me i os le ga is, atra vés de meus ad vo-
ga dos, que, a par tir de ama nhã, es ta rão in -
gres san do em ju í zo a fim de exi gir a apu ra-
ção ple na e to tal de to das as in si nu a ções
ne bu lo sas que re sul ta ram des se epi só dio,
para que to dos os res pon sá ve is por es ses
atos se jam pro ces sa dos.

Fi nal men te, a for ma ção mo ral do povo
bra si le i ro, dos em pre sá ri os, po lí ti cos, tra ba-
lha do res, jor na lis tas, ju í zes e au to ri da des,
ha ve rá de com pre en der a mi nha re pul sa ao
im pac to ca u sa do pela fór mu la com que se
deu aque le acon te ci men to, não ape nas pela 
re pug nan te fal si da de dos fa tos e pela es-
pan to sa ile ga li da de pro ces su al, mas tam-
bém pela cla ra evi dên cia, por in fa man te e
ca lu ni o sa, de co no ta ção ele i to re i ra do acon -
te ci men to pro vo ca do ou ex plo ra do por in te-
res ses par ti dá ri os da po lí ti ca de ba i xo ní vel
mo ral, in com pa tí vel com o atu al es tá gio de
ci vi li za ção do Bra sil.

Assi na esta nota, Jor ge Fran cis co Mu rad Jú ni or.

Sr. Pre si den te, eu ci tei, de iní cio uma ex pres-
são po pu lar. Qu e ro en cer rar com ou tra ex pres são
po pu lar bem ao gos to bra si le i ro. Cos tu ma-se di zer
esta ex pres são, quan do não se tem medo de nada,
quan do não se teme ne nhu ma de vas sa e quan do
não se tem medo de qual quer acu sa ção. ”Quem fala 
as sim não é gago“. É a ex pres são po pu lar que me
vem à men te e com a qual, fa zen do a le i tu ra do Sr.
Jor ge Mu rad, eu digo ao povo bra si le i ro, como já
dis se ram ao povo ma ra nhen se: quem fala as sim não 
é gago. Que ve nham as pro vi dên ci as go ver na men-
ta is para o es cla re ci men to do fato, pois, ór gão do
Go ver no Fe de ral, no caso, a po lí cia, está en vol vi da
nes sa ma no bra ele i to re i ra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, pela or dem de ins cri ção, o ilus tre Se na dor
Ma u ro Mi ran da.

O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en quan to
as au to ri da des dis cu tem se a ju ris di ção so bre o
mos qui to deve ser fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal, a
den gue vai mul ti pli can do ví ti mas nas ci da des de
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todo o País, in clu si ve de modo mu i to in ten so em
Go iâ nia, Ca pi tal do meu Esta do.

De 27 de ja ne i ro a 9 de fe ve re i ro, as no ti fi ca-
ções dos ca sos mais que du pli ca ram na Ca pi tal de
Go iás, Go iâ nia, em re la ção às qua tro pri me i ras se-
ma nas des te ano.

Na pri me i ra se ma na de ja ne i ro, fo ram re gis tra-
dos 87 ca sos. Na se ma na se guin te, as no ti fi ca ções
su bi ram para 209 ca sos.

Se com pa rar mos os da dos das seis pri me i ras
se ma nas do ano com o mes mo pe río do de 2001,
cons ta ta re mos um au men to de 553% no nú me ro de
ca sos re gis tra dos.

Mais da me ta de (pre ci sa men te 61,26%) dos
ba ir ros de Go iâ nia já no ti fi ca ram ca sos de den gue.
A si tu a ção é par ti cu lar men te gra ve em lo ca li da des
como o Jar dim Novo Mun do, na re gião les te da Ca-
pi tal de Go iás.

Como ocor reu, no ano pas sa do, na cri se de
ener gia elé tri ca, mu i tas au to ri da des ain da pre fe rem
cul par os ri go res da me te o ro lo gia a as su mir seu qui -
nhão de res pon sa bi li da de pela pró pria im pre vi dên-
cia. Assim, se, em 2201, o gran de vi lão do ra ci o na-
men to foi a fal ta de chu va, em 2002, a ca u sa da epi -
de mia de den gue são os for tes agua ce i ros que
caem so bre qua se todo o País nos úl ti mos me ses!

Não me sur pre en de ria em nada se os go ver-
nan tes pro pu ses sem a al te ra ção do ve lho dito, re co-
men dan do aos ci da dãos con tri bu in tes, do en tes e
de sas sis ti dos le va rem suas que i xas di re ta men te a
São Pe dro e não mais ao bis po.

Sa ú de pú bli ca, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se-
na do res, ne ces si ta de ações pla ne ja das, prá ti cas e
emer gen ci a is. Nada pode fi car para ”ama nhã“, tudo
é para ”on tem“. Sem pre pro cu rei bus car re cur sos
para mais de uma cen te na de Mu ni cí pi os do meu
Esta do para dar aten ção es pe ci al àque les que mais
pre ci sa vam de so cor ro na área da sa ú de.

Mas o que nin guém per ce be, nem quer per ce-
ber, Sr. Pre si den te, é que o de ten tor de qual quer
par ce la de res pon sa bi li da de de ci só ria, em to dos os
três ní ve is de go ver no, tem a obri ga ção de ze lar por
um es pa ço ur ba no sus ten tá vel tam bém do pon to de
vis ta da sa ú de pú bli ca.

É isso que está na Lei nº 10.257, de 10 de ju -
lho de 2001, co nhe ci da como Esta tu to da Ci da de,
cujo pro je to tive a hon ra de re la tar nes ta Casa. 

A pro mul ga ção do Esta tu to co ro ou mais de
dez anos de lon gas e exa us ti vas dis cus sões e ne go-

ci a ções, tan to no Se na do Fe de ral quan to na Câ ma-
ra dos De pu ta dos, ten do–se ori gi na do de pro je to de
lei de au to ria do nos so sa u do so co le ga, Se na dor
Pom peu de Sou sa, des ti na do a re gu la men tar o Ca-
pí tu lo da Po lí ti ca Urba na da Cons ti tu i ção de 1988.

Sr. Pre si den te, o Bra sil já é um País es sen ci al-
men te ur ba no. Mais de 80% da nos sa po pu la ção
vive e tra ba lha em aglo me ra ções com mais de 20
mil ha bi tan tes. O Esta tu to da Ci da de con fe re ao Po -
der Pú bli co os ins tru men tos de que sem pre ca re ceu
para in ter vir efi caz men te em ques tões li ga das ao
bom uso do solo ur ba no, à mo ra dia, à in fra-es tru tu-
ra, ao trans por te, aos ser vi ços pú bli cos, ao tra ba lho,
ao la zer e – é cla ro – ao sa ne a men to am bi en tal,
por tan to, à sa ú de pú bli ca dos ci da dãos.

Ago ra, cum pre apli cá-lo, não ape nas me di an te
a edi ção de leis mu ni ci pa is que o im ple men tem,
mas so bre tu do por meio de pla nos di re to res e de
sis te mas ad mi nis tra ti vos de fis ca li za ção, res pon sa-
bi li za ção e ges tão de mo crá ti ca da ci da de, con tan do
com a par ti ci pa ção das en ti da des re pre sen ta ti vas
dos di ver sos seg men tos da so ci e da de.

Qu an do não são cri a dos es ses ca na is trans pa-
ren tes, pre vis tos no Esta tu to da Ci da de, para que o
povo co nhe ça, opi ne e par ti ci pe das de ci sões que
afe tam o bem-es tar ge ral, acon te ce o que ve mos
ago ra: pro vi dên ci as adi a das, res pon sa bi li da des in-
de fi ni das, pro gra mas in ter rom pi dos por pi cu i nhas
po lí ti cas, boas so lu ções de an ti gos ad mi nis tra do res
ar qui va das pela in ve ja, o des pe i to de seus su ces so-
res e to dos dis cu tin do se o Ae des aegy pti é da
União, do Esta do ou do Mu ni cí pio.

Eis aí uma po lê mi ca inú til que vem jun tar o es -
cár nio do pou co caso ofi ci al à tra gé dia de cer ca de 30
fa mí li as, cu jos mem bros mor re ram vi ti ma dos pe las
mo da li da des mais pe ri go sas da do en ça, ou ao su plí cio
de mi lha res e mi lha res de ho mens, mu lhe res, cri an ças
e ve lhos por este Bra sil afo ra, pros tra dos dias a fio
com fe bre, mal-es tar e do res in des cri tí ve is no cor po,
sem po der tra ba lhar nem ir à es co la.

Se a União, os Go ver na do res e os Pre fe i tos não
são ca pa zes de um en ten di men to mí ni mo para re sol-
ver o pro ble ma em con jun to, en tão, pelo me nos, que
de mons trem mais res pe i to pelo so fri men to alhe io.

Eram es sas as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te,
fa zen do, mais uma vez, um ape lo ao Mi nis tro da Sa ú-
de e ao Pre si den te da Re pú bli ca para que to mem
uma pro vi dên cia ur gen te em re la ção à den gue em
meu Esta do, Go iás. Gos ta ria mes mo que o Mi nis tro
da Sa ú de, nes ta hora, fi zes se uma vi si ta pes so al e
cons ta tas se o caso gra ve de Go iás – por fal ta de en -
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ten di men to, so bre tu do en tre o Go ver no Esta du al e os 
Go ver nos Mu ni ci pa is – para que essa do en ça seja
ex tir pa da do nos so pa no ra ma e não tra ga tan tos ma -
les à so ci e da de go i a na.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma u ro Mi -
ran da, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i-
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa-
da pelo Sr. Bel lo Par ga.

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – A Pre si dên-
cia re ce beu a Men sa gem nº 86, de 2002 (nº 135/2002,
na ori gem), de 4 do cor ren te, pela qual o Pre si den te
da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52, in ci so V, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja au to ri za da a con-
tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor to tal
equi va len te a du zen tos e qua ren ta mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com
ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, en tre o
Ban co do Nor des te do Bra sil S/A – BNB e o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to BID, des ti na da a
fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma de De sen vol vi-
men to do Tu ris mo no Nor des te – Pro de tur/NE II. 

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – A Pre si-
dên cia lem bra às Srªs e aos Srs. Se na do res que
ama nhã, às 11 ho ras, no Ple ná rio do Se na do Fe de-
ral, re a li zar-se-á ses são es pe ci al des ti na da a re ve-
ren ci ar a me mó ria do Go ver na dor, ex-Se na dor,
ex-De pu ta do Fe de ral e ex-Cons ti tu in te Má rio Co vas,
fa le ci do em 6 de mar ço de 2001, nos ter mos dos re -
que ri men tos de nos 59 e 60 de 2001, de au to ria dos
Se na do res Te o tô nio Vi le la Fi lho, Ma gui to Vi le la, Jef -
fer son Pé res, Pe dro Si mon e ou tros Srs. Se na do res.

Escla re ce ain da que os ora do res se rão in di ca-
dos pe los Lí de res par ti dá ri os.

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 9, de 2001, que dis põe so bre o alon ga men to de
dí vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que tra ta a Lei
nº 9.138, de 29 de no vem bro de 1995, e dá ou tras pro -
vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Con fú cio Mou ra, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do pela apre -
sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de
2002, in cor po ran do as Emen das nºs 12 e 28, e con -
trá rio às Emen das nºs 1 a 11, 13 a 27.

– 2 –

REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 20, 
de 2002, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res, so li ci-
tan do, nos ter mos re gi men ta is, in clu são na Ordem do
Dia do Pro je to de Lei do Se na do nº 96, de 2001, que
dis põe so bre as ope ra ções com re cur sos dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, do Nor -
des te e do Cen tro-Oeste, de que tra ta a Lei nº 7.827,
de 27 de se tem bro de 1989, e dá ou tras pro vi dên ci as,
cujo pra zo na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos se
en con tra es go tado.

– 3 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 125, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com

o art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº 5.526/2001, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que, al -
te ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro de
1980, que dis põe so bre o Esta tu to dos Mi li ta res, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

– 4 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 28, de 2002 – art. 336, II,
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com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 1, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re-
cer nº 58, de 2002, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los
Ju ni or, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam-
pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi -
va len te a até cem mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até 
o en cer ra men to da dis cus são.

– 5 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 29, de 2002 – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re-
so lu ção nº 2, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu
Pa re cer nº 59, de 2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro
Jucá, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam-
pos), que au to ri za a União a con ce der ga ran tia à
ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser ce le bra da en tre o 
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al – BNDES e o “Ja pan Bank for Inter na ti o nal
Co o pe ra ti on – JBIC”, no va lor equi va len te a até tre -
zen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, de prin ci pal.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até 
o en cer ra men to da dis cus são.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 271, de 2000 (nº 548/2000, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au-
to ri za a Ra di o clu be Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di-

o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Jus sa ra, Esta do
de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 2, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi-
ran da.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 320, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 320, de 2001 (nº 768/2000, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au-
to ri za a Asso ci a ção Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu-
ri, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 5, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 398, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 398, de 2001 (nº 740/2000, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re-
no va a con ces são da Rá dio Trans con ti nen tal Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Este io, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 46, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia
Fer nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar-
do Su plicy e Ge ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – Está en-
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 2 mi nu tos.)

(OS 11225/2002)
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Ata da 12ª Ses são Espe ci al
em 5 de mar ço de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria, da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên ci as dos Srs. Ra mez Te bet e Te o tô nio Vi le lal Fi lho

(Ini cia-se a ses são às 11 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sob a
pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra ba lhos.

De cla ro aber ta a Ses são Espe ci al do Se na do
Fe de ral, des ti na da a re ve ren ci ar a me mó ria do Go-
ver na dor, ex-Se na dor, ex-De pu ta do Fe de ral e
ex-Cons ti tu in te Má rio Co vas, fa le ci do no dia 6 de mar-
ço de 2001, nos ter mos dos Re que ri men tos nºs 59,
60 e s/nº de 2001, de au to ria dos ilus tres Se na do res
Te o to nio Vi le la Fi lho, Ma gui to Vi le la, Jef fer son Pé res,
Pe dro Si mon e ou tros Srs. Se na do res.

A Pre si dên cia con vi da para com por a Mesa,
com mu i to pra zer, o ilus tre Go ver na dor de São Pa u lo,
que nos hon ra com sua pre sen ça, Go ver na dor Ge ral -
do Alckmin. (Pal mas.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro Si-
mon, que fa la rá pelo Par ti do do Mo vi men to De mo crá -
ti co Bra si le i ro.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, ilus tre Go ver na dor Ge ral do Alckmin,
Srs. Par la men ta res, Se na do res e De pu ta dos, mi-
nhas se nho ras e meus se nho res, ape nas um ano
nos se pa ra da mor te de Má rio Co vas, ocor ri da em
mar ço do ano pas sa do, mas a ver da de é que, hoje, já
sa be mos que o ex-Go ver na dor pa u lis ta tem as se gu ra -
do o seu lu gar en tre os ma i o res po lí ti cos bra si le i ros de
to dos os tem pos.

É di fí cil jul gar um ho mem pú bli co, es pe ci al men -
te quan do é de cor ri do tão cur to es pa ço de tem po de
sua mor te. Aliás, sem pre é re co men dá vel de i xar pas-
sar vá ri os anos ou dé ca das para que suas obras fru ti -
fi quem, para que seus er ros ou acer tos ad mi nis tra ti -
vos ga nhem con tor nos de fi ni ti vos, para que se aqui e -
tem as pa i xões que a sua atu a ção de sen ca de ou, a
fim de que seja jul ga do com se re ni da de e isen ção. 

No en tan to, já está bem cla ro para to dos que
Má rio Co vas era re al men te um po lí ti co fora de sé rie e
me re ce, pas sa do um ano do seu fa le ci men to, o elo gio 
mais ple no e a ho me na gem mais ir res tri ta.

Cer ta vez, Má rio Co vas dis se: ”Po lí ti co não é
tudo igual, não. Eu não sou me lhor do que nin guém,

mas mu i tos são pi o res do que eu.“ Eu gos ta ria de fa-
zer uma res sal va a essa fra se. Eu di ria: nin guém da
nos sa ge ra ção de po lí ti cos e ad mi nis tra do res pú bli -
cos foi me lhor do que Má rio Co vas. Se eu ti ves se que
des ta car um tra ço que o tor nou úni co en tre os po lí ti -
cos de sua ge ra ção – e te nho a hon ra de me in clu ir na
ge ra ção de Má rio Co vas, por que nas ce mos no mes-
mo ano e por que en fren ta mos as mes mas lu tas cí vi -
cas –, res sal ta ria a sua sin ce ri da de. Sim, eu des ta ca -
ria a sua to tal fran que za, a sua im pres si o nan te sin ce -
ri da de. 

Foi dito e re pe ti do, quan do do fa le ci men to de
Má rio Co vas, que ele era um po lí ti co que ja ma is es-
con dia o que es ta va pen san do, que ele era um po lí ti -
co que não sa bia men tir. Tal vez o úni co, acres cen ta -
vam os ma li ci o sos. 

A ver da de é que Má rio Co vas não ter gi ver sa va.
Ia sem pre di re to ao que pen sa va, mes mo cor ren do o
ris co de de sa gra dar os ami gos e de agra dar os ad ver -
sá ri os. Se jul ga va jus to e cor re ta a meta a que se pro-
pu nha a atin gir, Má rio Co vas não me dia es for ços, não
eco no mi za va ener gia, não evi ta va ris cos.

Mu i tos atri bu em essa sua fran que za à as cen -
dên cia es pa nho la, ao seu quen te san gue es pa nhol.
Pode ser, mas a ver da de é que esse tra ço de ca rá ter
se re fle tia de for ma in so fis má vel na sua atu a ção pú-
bli ca, por que de ter mi na va to das as suas ações e re a -
ções. Aliás, não ha via di fe ren ça en tre o Co vas po lí ti co 
e o Co vas ci da dão; am bos re a gi am do mes mo modo:
co ra jo sa e aber ta men te.

A tra di ção bra si le i ra não é a do aber to con fron to
de idéi as, como pre fe ria Má rio Co vas. A nos sa cul tu ra
po lí ti ca é a de con ver sa ao pé do ou vi do, do acor do
se cre to, do acer to si gi lo so, do en ten di men to na sur di -
na, dos mo vi men tos de bas ti do res.

Má rio Co vas não era as sim. Ele pre fe ria a luta
fran ca. Se ti nha de dis cor dar, dis cor da va. Não con-
tem po ri za va. Por isso era cha ma do de tur rão, mal-hu-
mo ra do, ran zin za.

Quem não lem bra da que le epi só dio em que,
cer ca do por pro fes so res em gre ve, re cu sou-se a
sair pela por ta dos fun dos de um pré dio es ta du al. O
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te i mo so Má rio Co vas, con tra ri an do os ele men tos de
sua equi pe de se gu ran ça, saiu pela por ta da fren te,
en fren tou os ra di ca is e dis se a eles que aque le era
um mo vi men to pu ra men te po lí ti co, já que ele, Co-
vas, ha via ele va do bas tan te o sa lá rio dos pro fes so -
res. Ten ta ram agre di-lo, mas ele saiu pela por ta de
fren te, com a sua dig ni da de, pas so a pas so, en tre
os gre vis tas e cum prin do a sua mis são. Pela por ta dos
fun dos, nun ca!

Como o pró prio Má rio Co vas lem brou de po is,
nas en tre vis tas que deu à im pren sa, a so lu ção mais
sim ples te ria sido cha mar a for ça po li ci al. Bas ta va
cha mar a for ça po li ci al para que ga ran tis se a sa í da do
Go ver na dor. Mas ele nun ca fa ria isso!

Aque le é um epi só dio exem plar na vida de Má rio 
Co vas, por que mos tra que ele era um ho mem que
nun ca pro cu ra va a so lu ção mais fá cil; mu i to ao con-
trá rio, pro cu ra va a sa í da mais dig na, mais le gí ti ma, a
mais de mo crá ti ca.

Em uma ou tra oca sião, Co vas che gou a su bir no
car ro de som dos que se ma ni fes ta vam con tra o pro je -
to que ele ha via en vi a do à Assem bléia, au men tan do a
con tri bu i ção para a Pre vi dên cia es ta du al. Ali, ele dis-
se: ”A obri ga ção de quem go ver na é esta: vir aqui e
dar uma sa tis fa ção, ain da que não seja para agra dar.
Por que se for para agra dar, todo mun do sabe fa zer.“

Sim, o tem pe ra men to san güí neo de Co vas de-
ter mi na va to das as suas ou tras ações. Ele sem pre re-
a giu de pron to, na hora. Como era um ho mem de só li -
da for ma ção mo ral, não va ci la va en tre as op ções. To-
ma va sem pre, sem tar dan ça, o ca mi nho mais éti co.

Eis aqui ou tra pe cu li a ri da de de Má rio Co vas,
que o fa zia des to ar da tra di ção po lí ti ca bra si le i ra: ele
não re tar da va as suas de ci sões, não pror ro ga va as
me di das que ti nha de to mar, mes mo quan do an ti pá ti -
cas.

Como é do co nhe ci men to ge ral, gran des po lí ti -
cos bra si le i ros fi ca ram fa mo sos por re tar dar ao má xi -
mo suas de ci sões, na es pe ran ça de que a pas sa gem
do tem po re sol ves se os pro ble mas ou di ri mis se os
con fron tos.

Por tudo isso, pode-se di zer, sem medo de er rar, 
que Má rio Co vas era, de cer to modo, o ”an ti po lí ti co“
bra si le i ro.

Se nho ras e Se nho res, em um se gun do mo men -
to des te meu pro nun ci a men to, que ria des ta car o fato
que mais me pa re ce la men tá vel na mor te de Má rio
Co vas: na mi nha opi nião, o Bra sil per deu um gran de
Pre si den te.

Se não ti ves se sido gol pe a do pela do en ça, es-
tou cer to de que Má rio Co vas se ria o can di da to à Pre-
si dên cia da Re pú bli ca que uni ria mu i tas for ças, além

do seu PSDB, na pró xi ma ele i ção. E pro va vel men te
se ria im ba tí vel.

O que cre den ci a va Má rio Co vas para exer cer a
Pre si dên cia da Re pú bli ca? Em pri me i ro lu gar, seu
vas to e bri lhan te cur rí cu lo po lí ti co e ad mi nis tra ti vo.
Mas o que me dá ple na cer te za de que Má rio Co vas
se ria um gran de Pre si den te é a sua ges tão à fren te do
Go ver no de São Pa u lo nos úl ti mos seis anos.

To dos lem bram que quan do Má rio Co vas as su -
miu o go ver no, o Esta do de São Pa u lo es ta va em uma
si tu a ção di fí cil. Ado tan do co ra jo sas ati tu des po lí ti cas,
mu i tas de las im po pu la res, o Go ver na dor pa u lis ta
con se guiu o que pa re cia ser im pos sí vel: co lo car em
or dem as fi nan ças do mais rico Esta do bra si le i ro.

Lem bro-me de um al mo ço no Pa lá cio, em que
lhe per gun tei: Co vas, como ex pli cas essa in ter ven ção 
no Ba nes pa na an te vés pe ra de as su mi res? Foi fe i to
um acor do com o Pre si den te para que hou ves se a in-
ter ven ção e tu não so fres tes des gas te?“ Ele res pon -
deu: ”Eu era con tra a in ter ven ção. Não fui con sul ta do.
To mei co nhe ci men to da in ter ven ção pela im pren sa,
por que nem o Go ver na dor nem o Mi nis tro da Fa zen da 
me te le fo na ram di zen do que iria ha ver in ter ven ção no
Ban co do Esta do de São Pa u lo.“

Fa lei com ele em ou tra oca sião: ”Co vas, o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que tem o gru po que o cer ca,
mas está fal tan do a pre sen ça, o con se lho, a ação de
pes so as como tu – pelo que tu és, pela tua bi o gra fia,
pelo que re pre sen tas no teu Par ti do e por se res o Go-
ver na dor de São Pa u lo“. E ele me res pon deu: ”La-
men ta vel men te, o Pre si den te nun ca me con sul tou so-
bre es ses as sun tos“. Ha via uma cri se na po lí ti ca bra-
si le i ra. ”So bre es ses as sun tos, co mi go ele não fala.“

Há um pro nun ci a men to de Co vas so bre a ad mi -
nis tra ção pú bli ca que con si de ro de uma cla re za so lar, 
ir re to cá vel:

Não com pre en do por que co me ça ram
14 hos pi ta is para não ter mi nar ne nhum. Por-
que não cons tru í ram ape nas um e ter mi na -
ram, ao in vés de de i xa rem 14 pa ra dos. Isso
é um des res pe i to ao di nhe i ro do con tri bu in -
te, que pa gou pela obra ina ca ba da e não
pode uti li zá-la.

A re cu pe ra ção das fi nan ças de São Pa u lo foi um
tra ba lho si len ci o so. Má rio Co vas não au men tou im-
pos tos, mas pas sou a co brar mais re sul ta dos de seus
se cre tá ri os. Exi giu que os gas tos pú bli cos ti ves sem
um re tor no me lhor para a so ci e da de. Pelo exem plo
pes so al, im pri miu aus te ri da de, em pe nho, se ri e da de e
cor re ção na con du ção dos ne gó ci os pú bli cos.
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Hoje, com as fi nan ças sa ne a das, o Esta do de
São Pa u lo está em con di ções de to car as gran des
obras que fo ram so nha das pelo en ge nhe i ro Má rio
Co vas.

Nos dias que an te ce de ram sua mor te, Co vas la-
men tou mu i to não ter mais con di ções de con cre ti zar o
que ha via pla ne ja do, já que so men te após seis anos
de man da to te ria al gum re cur so para in ves tir.

Aliás, nes te pon to, cabe men ci o nar um ou tro tra-
ço pes so al de Má rio Co vas que cha ma va a aten ção
de to dos os que o cer ca vam: a sua men ta li da de de
en ge nhe i ro. Má rio Co vas era car te si a no, prag má ti co,
gos ta va de tudo às cla ras, bem ex pli ca do, bem pla ne -
ja do. Suas de ci sões ad mi nis tra ti vas vi sa vam sem pre
os me lho res re sul ta dos em be ne fí cio dos ci da dãos,
com o me nor gas to.

Na ges tão dos ne gó ci os pú bli cos, Má rio Co vas
não se pren dia a mo dis mos ide o ló gi cos. Ele era um
so ci al-de mo cra ta con vic to e, como tal, re pu di a va os
dog mas tan to da di re i ta quan to da es quer da.

Má rio Co vas des pre za va o po pu lis mo: ”um fan-
tas ma que as som bra tan to as agre mi a ções de di re i ta
quan to as si glas de es quer da; ví cio po lí ti co que vive
da ma ni pu la ção das mas sas me nos es cla re ci das“.

Se, de um lado, pode-se di zer que Má rio Co vas
se ria um gran de Pre si den te da Re pú bli ca, pe las suas
vir tu des de ad mi nis tra dor, de ou tro lado, deve-se res-
sal tar o seu to tal de sa pe go ao po der, às for ma li da des
que cer cam o po der. Sa be mos como mu i tas pes so as,
des de o mais alto aos mé di os es ca lões, mu dam e se
trans for mam no exer cí cio do po der. 

Má rio Co vas, mes mo ten do sido Pre fe i to da
ma i or ci da de da Amé ri ca do Sul e Go ver na dor do
Esta do mais rico do Bra sil, não se de i xou con ta gi ar
pela ar ro gân cia ou pela in sen si bi li da de ou pela in di -
fe ren ça que acom pa nham mu i tas ve zes o exer cí cio
do man do po lí ti co.

O de sa pe go ao po der é ou tra das gran des qua li -
da des de Má rio Co vas. O po der, para ele, era o ins tru -
men to para ser vir o povo, para go ver nar em fa vor dos
mais vul ne rá ve is.

Lem bro-me de que, Go ver na dor do Rio Gran de
do Sul, quan do es ta vam sur gin do os mo vi men tos
para cri ar o PSDB, o Ores tes Qu ér cia, en tão Go ver -
na dor de São Pa u lo, cha mou-me di zen do que sa bia
da mi nha ami za de com Má rio Co vas e gos ta ria que
eu dis ses se a ele que se fi cas se no PMDB te ria sua
can di da tu ra a Go ver na dor ab so lu ta men te ga ran ti da.
Fui ao ga bi ne te do Co vas. Esta vam lá ele, o en tão Se-
na dor Fer nan do Hen ri que, o Ri cha e ou tras pes so as.
Trans mi ti o re ca do: ”Estou aqui, como emis sá rio do
Go ver na dor de São Pa u lo, para di zer que é um com-

pro mis so de hon ra: o can di da to a Go ver na dor na le-
gen da do PMDB és tu“. Os ou tros co le gas ri ram,
como se não de vês se mos acre di tar no Qu ér cia. Di zi -
am que era em bro ma ção para o Co vas fi car e, de po is, 
o Qu ér cia fa ria o que qui ses se. O Co vas res pon deu:
”Te nho con vic ção de que se eu fi car no PMDB se rei o
can di da to a Go ver na dor, por que é a mi nha vez. Na
pri me i ra ele i ção, o Qu ér cia con cor reu com o Mon to ro, 
mas per deu, por que era a vez do Mon to ro. E o Qu ér -
cia se con ten tou. Na se gun da ele i ção, con cor ri com o
Qu ér cia, mas ele pos su ía a má qui na do go ver no, o
Mon to ro pra ti ca men te ce deu a ele to das as for ças po-
lí ti cas, e ele pos su ía a ma i o ria na con ven ção. Ago ra, é
a mi nha vez. Se eu fi car no PMDB, se rei o can di da to.
Mas não vou fi car, por que os meus com pa nhe i ros – o
Pi men ta, o Ri cha, o Scal co, o Fer nan do Hen ri que e
ou tros tan tos – es tão sa in do e eu vou sair com eles.“

Na que la oca sião, e al guns dias de po is, no Rio
Gran de do Sul, ele in sis tiu mu i to para que eu tam bém
fos se para o PSDB. Res pon di que a mi nha ami za de
com o Ulysses e o meu es for ço na bus ca de uma so lu -
ção para o País me le va vam à tese de que o im por tan -
te não era, a cada di ver gên cia, cons tru ir um novo par-
ti do. Se ha via di ver gên ci as no Par ti do, em São Pa u lo,
se eles eram mi no ria no Par ti do, em São Pa u lo, ti-
nham que lu tar para con se guir a ma i o ria, por que se
cada vez que fôs se mos mi no ria cons tru ís se mos no-
vos par ti dos, nun ca te ría mos par ti dos con so li da dos.
Mas o Co vas, sa ben do que era can di da to a Go ver na -
dor pelo PMDB, en trou no PSDB. Impre vi sí vel o que
iria acon te cer, mas ele não es ta va pen san do nis so,
se guiu a meta do seu sen ti men to.

O tem pe ra men to de Má rio Co vas – sua fran-
que za rude e seu de can ta do mau hu mor – aca bou
sen do mu i to ex plo ra do pela im pren sa. Mas a ver da -
de é que Má rio Co vas ti nha mu i tas vir tu des es con -
di das sob o seu je i to tur rão. Era um ami go afe tu o so,
de di ca do e pres ti mo so. Sou um dos que po dem di-
zer isso, pois nas ho ras mais dra má ti cas e mais di fí -
ce is da mi nha vida, Má rio Co vas foi de São Pa u lo a
Por to Ale gre para le var a so li da ri e da de, o ca ri nho e
a ami za de. 

Cas sa do pela vi o lên cia, pelo ar bí trio, o gran de
Lí der do PMDB era um jo vem, um guri, um en ge nhe i -
ro, e, bo qui a ber tos, to dos as sis ti am aos seus pro nun -
ci a men tos es pe ta cu la res, que se gui am uma li nha de
bom sen so, uma li nha de equi lí brio, de di zer não à ra-
di ca li za ção e sim ao avan ço da de mo cra cia. 

Qu an do fo mos vi si tá-lo era im pres si o nan te ver a
se re ni da de de Má rio Co vas: sem ódio, sem mal que-
rên cia. Aque le tur rão, aque le re vol ta do es ta va em paz
com sua cons ciên cia, acon se lhan do-nos a pros se -
guir: ”Vo cês tem que con ti nu ar“. Ha via um mo vi men to
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no sen ti do de re nún cia co le ti va, de voto em bran co, e
ele nos in cen ti vou a pros se guir, pois que a ca mi nha da 
ain da não ti nha ter mi na do. E lá foi ele cu i dar da sua
vida, o que fez du ran te dez anos, vol tan do de po is
para con ti nu ar a sua li de ran ça.

Era um ami go, re pi to, afe tu o so, de di ca do e pres-
ti mo so. Ao con trá rio do que al guns ima gi nam, Má rio
Co vas sa bia ou vir com aten ção. Era uma per so na li da -
de agre ga do ra, ho mem de par ti do, uma es pé cie de
bús so la do PSDB, uma bús so la que evi tou gran des
ex tra vi os em cer tos mo men tos.

Se o nos so ami go Ser ra hoje é can di da to, se o
Fer nan do Hen ri que hoje é Pre si den te da Re pú bli ca,
mu i to se deve ao Co vas. Em de ter mi na do mo men to, 
o co man do do PSDB já es ta va pra ti ca men te com o
acor do se la do e fe cha do com o Col lor para fa zer
par te do Go ver no do Co vas – Fer nan do Hen ri que, in-
clu si ve, se ria o chan ce ler. Ele não con se guiu re a li zar
o gran de so nho da sua vida com Tan cre do, com Ser ra 
e mu i to me nos com o Col lor; con se guiu fazê-lo com
Ita mar. Três Mi nis tros e o Col lor, jus ti ça seja fe i ta, que
es ta va que ren do dar um novo rumo ao seu go ver no
para re to mar a cre di bi li da de per di da, acha vam que,
com o PSDB, o as sun to es ta ria re sol vi do. Pra ti ca men -
te a im pren sa toda já sa bia que o acor do se ria apro-
va do e que os Mi nis tros se ri am in di ca dos. Só não es-
pe ra vam por Má rio Co vas e seu dis cur so, um dis cur so 
tão cla ro, tão pre ci so, tão real, tão ob je ti vo, que os
mais apa i xo na dos ti ve ram que re co nhe cer que es ta -
vam er ra dos. O dis cur so de Co vas re ti rou o PSDB do
fu ne ral do Col lor, e, pou co de po is, a CPI, que se ria
ins ta la da de qual quer ma ne i ra, le vou-o ao im pe ach -
ment.

Na CPI do im pe ach ment, que atu a ção emo ci o -
nan te foi a de Má rio Co vas: se ri e da de, im par ci a li da -
de, aus te ri da de. Ele bus cou to das as fór mu las, mes-
mo as mais hu mil des, de aju dar nas in ves ti ga ções.
Com dois gru pos, foi a São Pa u lo con sul tar um e ou-
tro, bus car pro vas. Enfim, o seu tra ba lho, re al men te,
foi ex cep ci o nal e o dig ni fi cou e tam bém seu Par ti do.

Dis cur san do na sede do Sin di ca to dos Jor na lis -
tas de São Pa u lo, em ou tu bro de 2000, Co vas de fi niu
com pre ci são a ques tão da éti ca na vida pú bli ca. Dis-
se ele: ”A éti ca na po lí ti ca exi ge exa ta men te um com-
por ta men to per ma nen te a esse res pe i to. Exi ge uma
cren ça dos va lo res que a éti ca cul ti va, uma cren ça no
povo, uma cren ça na de mo cra cia, uma cren ça na se-
ri e da de. E, quan do falo em se ri e da de, não falo em ho-
nes ti da de. Vou mais lon ge do que isso. Falo em in te -
gri da de, falo na ca pa ci da de que cada um tem de se
con du zir de for ma ade qua da em cada cir cuns tân cia,
em cada mo men to, fa zen do com que a po lí ti ca seja

co lo ca da num pla no su pe ri or a cada um dos po lí ti cos.
Ao fa zer mos isso, nós cer ta men te es ta mos con tri bu -
in do para a éti ca na po lí ti ca“.

Se nho ras e Se nho res, como to dos os ho mens
de nos sa ge ra ção, Má rio Co vas viu trans cor rer sua
vida po lí ti ca en tre um bre ve in ter lú dio de mo crá ti co, a
lon ga di ta du ra e, por fim, o re tor no à de mo cra cia ple-
na, com a Cons ti tu i ção de 1988.

No que se re fe re à eco no mia, este País avan-
çou, em bo ra te nha mos pas sa do por qua dras mu i to
ru ins, com in fla ção per sis ten te, en di vi da men to ir res -
pon sá vel por par te de agen tes pú bli cos. Em fun ção
des ses pro ble mas, a dé ca da de 80 foi con si de ra da a
dé ca da per di da. De po is de mu i tos pla nos eco nô mi -
cos de sas tro sos, só con se gui mos al can çar a es ta bi li -
da de eco nô mi ca em me a dos dos anos 90. Foi o Go-
ver no Ita mar Fran co, com o Pla no Real, que ini ci ou o
com ba te à in fla ção e a nor ma li za ção do dé fi cit pú bli -
co. Res tou, po rém, a gran de, a ab sur da, a in dig na e
de su ma na dí vi da so ci al. Avan ça mos na po lí ti ca, na
eco no mia, mas, no ter re no so ci al, con ti nu a mos a ser
uma das mais in jus tas na ções, se não a mais in jus ta,
na dis tri bu i ção da ren da.

Essa in jus ti ça so ci al era mu i to sen ti da por Má rio 
Co vas. Ele não con se guia en ten der como um País tão
rico como o Bra sil po dia ter uma par ce la tão gran de
de sua po pu la ção pas san do ne ces si da des.

Mas ele fez a sua par te. Ao re cu pe rar as fi nan -
ças de São Pa u lo, pre pa rou-se para de sen ca de ar um
gran de pro gra ma de in ves ti men tos, ge ran do mi lha res
de em pre gos, o que be ne fi cia di re ta men te os mais
hu mil des.

Má rio Co vas, um ho mem à fren te de seu tem po,
des per tou an tes dos de ma is para a im por tân cia da
res pon sa bi li da de fis cal. Sa bia que só um Esta do sa-
ne a do pode pres tar os ser vi ços re cla ma dos pela sua
po pu la ção, prin ci pal men te a po pu la ção mais po bre.
Mas Co vas ia além. A essa res pon sa bi li da de, so ma va 
o seu so nho de toda uma vida: a cons tru ção de um
país so ci al men te mais jus to.

Se nho ras e Se nho res, nun ca a clas se po lí ti ca
bra si le i ra es te ve tão des pres ti gi a da quan to hoje. Qu-
an do se faz um le van ta men to para ver em qua is ins ti -
tu i ções o ci da dão bra si le i ro me nos con fia, uma po si -
ção de de son ra sem pre é re ser va da aos po lí ti cos.

É ver da de que os po lí ti cos são mal vis tos em
mu i tos ou tros pa í ses, por que os po vos de to das as
lín guas cos tu mam atri bu ir sem pre a per sis tên cia de
ma ze las so ci a is ou ad mi nis tra ti vas à má-fé, à má-ín-
do le, aos maus pro pó si tos e aos ba i xos ins tin tos da
clas se po lí ti ca.
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Nes se meio am bi en te hos til e ad ver so, Má rio
Co vas era o mo de lo e o pro tó ti po do au tên ti co, do le-
gí ti mo, do ver da de i ro re pre sen tan te do povo, dis tan te
das im per fe i ções que lhe atri bu em o ci da dão co mum.

Má rio Co vas era a ho nes ti da de, num meio sa tu -
ra do pe las de nún ci as de cor rup ção e de maus tra tos
ao di nhe i ro pú bli co.

Má rio Co vas era a ver da de, numa ati vi da de
mar ca da pela dis si mu la ção, pela fal si da de e pela
men ti ra.

Má rio Co vas era o in te res se pú bli co, num meio
mar ca do pela de fe sa de sa ver go nha da dos in te res ses 
mais par ti cu la res e in de fen sá ve is.

Má rio Co vas era a co ra gem, numa clas se mar-
ca da pe los exem plos de co var dia, de tra i ção, de du plo 
sen ti do.

Má rio Co vas era a éti ca, num am bi en te con ta mi -
na do pela in de cên cia, pe las ten ta ções, pe las fra que -
zas do ser hu ma no.

Má rio Co vas era o po lí ti co, num mo men to da
his tó ria em que essa ca te go ria se trans for ma qua se
numa ofen sa, numa des qua li fi ca ção.

Má rio Co vas era tudo isso.
Má rio Co vas foi um exem plo, um mar co, um pa-

ra dig ma num País hoje fla ge la do pela ca rên cia de ho-
mens e de re fe rên ci as.

Má rio Co vas se foi, mas fi cou seu exem plo.
O Bra sil se ria me lhor, mais jus to, mais fe liz, se

se guis se os exem plos e as li ções de ho mens como
Má rio Co vas.

Se ja mos, to dos nós, um pou co de Má rio Co vas.
E o Bra sil, com cer te za, ser-nos-á gra to.

Levo o meu abra ço ao ilus tre Go ver na dor de
São Pa u lo, con ti nu a dor de sua obra, e à fa mí lia de
Co vas, na pes soa de Dª Lila Co vas e de to dos os seus
fa mi li a res.

Encer ro, não po den do fu gir de uma pu bli ca ção
da Fo lha de S.Pa u lo. Tra ta-se de uma men sa gem
que emo ci o nou o Go ver na dor Má rio Co vas na pri me i -
ra en tre vis ta que con ce deu após se sub me ter a uma
ci rur gia para re ti rar dois tu mo res ma lig nos no in tes ti -
no. O tex to con tém uma fá bu la, de au to ria des co nhe -
ci da, que foi adap ta da para Co vas pela Pro fes so ra
Mary Lour des Ma cha do Bar bo sa, do Rio de Ja ne i ro.

Ami gos – meu ami go Co vas,
um dia, uma pe que na aber tu ra apa re -

ceu num ca su lo.
Um ho mem sen tou e ob ser vou a bor-

bo le ta por vá ri as ho ras, con for me ela se es-
for ça va para fa zer com que seu cor po pas-
sas se atra vés da que le pe que no bu ra co.

Então, pa re ceu que ela ha via pa ra do
de fa zer qual quer pro gres so.

Pa re cia que ela ti nha ido o mais lon ge
que po dia, e não con se guia ir mais.

Então o ho mem de ci diu aju dar a bor-
bo le ta: ele pe gou uma te sou ra e cor tou o
res tan te do ca su lo. A bor bo le ta, en tão, saiu
fa cil men te.

Mas seu cor po es ta va mur cho e era
pe que no e ti nha as asas amas sa das.

O ho mem con ti nu ou a ob ser vá-la por-
que ele es pe ra va que, a qual quer mo men to,
as asas dela se abris sem e es ti cas sem para
se rem ca pa zes de su por tar o cor po que iria
se afir mar a tem po.

Nada acon te ceu! Na ver da de, a bor bo -
le ta pas sou o res to de sua vida ras te jan do
com um cor po mur cho e asas en co lhi das.
Ela nun ca foi ca paz de voar.

O que o ho mem, em sua gen ti le za e
von ta de de aju dar, não com pre en dia era
que o ca su lo aper ta do e o es for ço ne ces sá -
rio à bor bo le ta para pas sar atra vés da pe-
que na aber tu ra era o modo pelo qual Deus
fa zia com que o flu i do do cor po da bor bo le ta 
fos se para as suas asas, de for ma que ela
es ta ria pron ta para voar uma vez que es ti -
ves se li vre do ca su lo.

Algu mas ve zes, o es for ço é, jus ta men -
te, o que pre ci sa mos em nos sa vida. Se
Deus nos per mi tis se pas sar atra vés de nos-
sas vi das sem qua is quer obs tá cu los, nos
de i xa ria ale i ja dos. Não iría mos ser tão for tes 
como po de ría mos ter sido. Nós nun ca po de -
ría mos voar.

Eu pedi for ças... e Deus deu-me di fi cul -
da des para fa zer-me for te. Eu pedi sa be do ria... 
e Deus deu-me pro ble mas para re sol ver. .........

Eu pedi pros pe ri da de... e Deus deu-me
cé re bro e mús cu los para tra ba lhar.

Eu pedi co ra gem... e Deus deu-me
pes so as com pro ble mas para aju dar.

Eu pedi fa vo res... e Deus deu-me
opor tu ni da des.

Eu não re ce bi nada do que pedi... mas
eu re ce bi tudo de que pre ci sa va.

Sa u da des, meu ami go Má rio Co vas! Em nome
dos teus ami gos, dos teus ir mãos, levo a ti a mi nha
mais sen ti da ho me na gem.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Re gis -
tra mos, com sa tis fa ção, a pre sen ça do Mi nis tro Artur
Vir gí lio, do Mi nis tro Inte ri no do De sen vol vi men to
Agrá rio José Abrão, do Pre si den te do Par ti do da So-
ci al De mo cra cia Bra si le i ra, De pu ta do José Aní bal,
do De pu ta do Fe de ral Arnal do Ma de i ra, Lí der do Go-
ver no na Câ ma ra dos De pu ta dos, e do De pu ta do
Ju tahy Ma ga lhães, Lí der do PSDB na Câ ma ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Ra mez Te bet; Sr. Go-
ver na dor Ge ral do Alckmin; se nho ras e se nho res re-
pre sen tan tes do PSDB, do Go ver no Ge ral do Alckmin,
da Li de ran ça; seus ami gos; Srªs e Srs. Se na do res,
que ro aqui dar meu tes te mu nho, como Se na dor de
São Pa u lo, do Blo co da Opo si ção e do Par ti do dos
Tra ba lha do res, do res pe i to que sem pre ti ve mos pela
ex tra or di ná ria fi gu ra que foi Má rio Co vas. Des de
quan do jo vem, des ta cou-se na luta pela de mo cra cia,
pela li ber da de, nos mo vi men tos es tu dan tis, mas so-
bre tu do aqui, quan do, um dos mais jo vens Par la men -
ta res do Con gres so Na ci o nal, ele se tor nou o Lí der da
Opo si ção di an te da qui lo que era o re gi me mi li tar, a
má qui na qua se avas sa la do ra que di fi cul ta va tan to
que as pes so as pu des sem, nes te País, ex pres sar sua
voz. E Má rio Co vas tor nou-se uma voz gi gan tes ca,
ain da que tão moço, o que aca bou lhe cus tan do um
pe río do de afas ta men to das ati vi da des po lí ti cas.

Mas, no va men te, ele vol tou como um dos prin ci -
pa is lí de res, pri me i ro, do seu Par ti do, ao qual tam bém 
per ten ci, o MDB, jus ta men te em 1977 e 1978, épo ca
em que eu ha via con si de ra do par ti ci par pela pri me i ra
vez da vida po lí ti ca como can di da to a de pu ta do es ta -
du al, co le ga que fui do hoje Se cre tá rio da Casa Ci vil,
Sr. Antô nio Ru bens de Lara, aqui pre sen te. Na que la
opor tu ni da de, com Má rio Co vas mu i tas ve zes con ver -
sei para me acon se lhar so bre o que era par ti ci par da
vida po lí ti ca e o que era ser um de pu ta do. Com ele
apren di mu i tas li ções, so bre tu do por ca u sa do seu
exem plo.

No Se na do Fe de ral, mais uma vez, dele me
apro xi mei. Com ele con vi vi qua tro anos. De 1991 a
1994, esta Casa vi veu, como res sal tou o Se na dor
Pe dro Si mon, mo men tos de ex tra or di ná ria im por tân -
cia para a his tó ria do País e do Par la men to. Na dé-
ca da de 90, sem dú vi da, duas CPIs fo ram as mais
im por tan tes: a CPI so bre as ati vi da des de Pa u lo Cé sar 
Fa ri as, que aca bou le van do à me mo rá vel cam pa nha
por éti ca na po lí ti ca, e a CPI do Orça men to. Na que -
las duas CPIs, pu de mos ob ser var a ex tra or di ná ria

pers pi cá cia, in te li gên cia e ca pa ci da de de ar güir que
o Se na dor Má rio Co vas foi ca paz de de sen vol ver.
Qu an do ele co me ça va a per gun tar a qual quer das
tes te mu nhas, in clu si ve a al guns de seus co le gas no
Par la men to, so bre tu do na CPI do Orça men to, ele,
aos pou cos, con se guia des trin char e des ven dar a
ver da de, mu i tas ve zes até pe los ges tos e for mas
des con cer tan tes de al guns dos seus co le gas de Par-
la men to que ha vi am re a li za do ações im pró pri as. Não
hou ve es ca pa tó ria para eles, que aca ba ram sen do
pe gos, por que o Se na dor Má rio Co vas es ta va a exi-
gir de cada um a trans pa rên cia de vi da e o des ven -
dar com ple to da ver da de. 

Como Go ver na dor, ele teve mo men tos im por -
tan tes na vida po lí ti ca bra si le i ra e, den tre eles, des ta -
co a sua po si ção con trá ria ao di re i to de re e le i ção do
Pre si den te da Re pú bli ca. Mais tar de, ele veio a se co-
lo car, tam bém, como um can di da to à re e le i ção. Mas
lem bro-me mu i to bem de como o Go ver na dor Má rio
Co vas ad ver tiu que o di re i to de re e le i ção não iria fa-
zer bem à vida po lí ti ca da Na ção. Eu, em es pe ci al,
ain da pen so que te ria sido me lhor para o nos so País
se não ti vés se mos o di re i to de re e le i ção. Ava lio que a
his tó ria ain da es ta rá por mos trar isso e, quem sabe,
pos sam os mem bros do Con gres so Na ci o nal, em al-
gum mo men to mais tar de, re a va li ar o que foi a de ci -
são aqui to ma da, mas isso de man da rá mais al gum
tem po. 

Em di ver sas oca siões, tive com o Go ver na dor
Má rio Co vas al gu mas di ver gên ci as. Res sal to, no en-
tan to, que sem pre man ti ve mos um diá lo go ei va do de
se ri e da de do diá lo go que man ti ve mos. O Go ver na dor
Ge ral do Alckmin pôde tes te mu nhar esse fato, so bre -
tu do quan do o Go ver na dor Má rio Co vas en fren tou, no
se gun do tur no, um ad ver sá rio co mum ao PSDB e ao
Par ti do dos Tra ba lha do res. Nes se epi só dio, o que im-
pres si o nou os pa u lis tas foi a ca pa ci da de do Go ver na -
dor Má rio Co vas em mos trar, no de ba te, o que era o
ca rá ter, a trans pa rên cia e a co ra gem de en fren tar a
ver da de di an te de um ad ver sá rio po de ro so, no que se
re fe re à for ma como uti li zou re cur sos pú bli cos ao lon-
go de sua vida, à for ma como uti li zou re cur sos de gru-
pos eco nô mi cos, os mais di ver sos, o que lhe deu tan-
ta for ça como um ad ver sá rio po lí ti co. Foi im pres si o -
nan te o diá lo go, cen tra do, so bre tu do na ques tão do
ca rá ter na vida po lí ti ca.

Re gis tro o ex tra or di ná rio ca ri nho do povo de
São Pa u lo, ma ni fes ta do como pou cas ve zes se viu na
his tó ria do Esta do, no mo men to do en ter ro de Má rio
Co vas, ali, em San tos. Qu e ro tam bém aqui dar o meu
tes te mu nho do diá lo go que ti ve mos – a hoje Pre fe i ta
Mar ta Su plicy, o Go ver na dor Má rio Co vas e eu – du-
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ran te os seus mo men tos de ci si vos do pri me i ro tur no
da ele i ção para Go ver na dor, que in clu si ve con ta ram
com a par ti ci pa ção do Go ver na dor Ge ral do Alckmin.
Na que le mo men to, am bos dis se mos que se ria mu i to
im por tan te para o des ti no de São Pa u lo que fos se ele
o ele i to, de po is de a en tão can di da ta ao Go ver no
Mar ta Su plicy não ter con se gui do ir para o se gun do
tur no por uma li ge i ra di fe ren ça de vo tos em 1998.
Assim, con cluo di zen do que nós, do Par ti do dos Tra-
ba lha do res, sem pre ti ve mos em Má rio Co vas um
exem plo de se ri e da de em de fe sa do in te res se da ca u -
sa pú bli ca e, so bre tu do, um gi gan te em de fe sa da de-
mo cra cia.

Meus cum pri men tos a Srª Lila Co vas, aos
seus fi lhos e ao Go ver na dor Ge ral do Alckmin, em
cuja pes soa aqui cum pri men to to dos os ami gos de
Má rio Co vas.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao no bre Se na dor
Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Sr. Go ver na dor Ge ral do
Alckmin, Srªs e Srs. Par la men ta res, con vi da dos e pa-
ren tes, se ria inú til, por que re pe ti ti vo, enal te cer as co-
nhe ci das vir tu des do ho me na ge a do de hoje, pro cla -
ma das à exa us tão nos in con tá ve is ar ti gos, crô ni cas e
re por ta gens que lhe fo ram de di ca dos, des de que fi-
nal men te nos de i xou. Por igual, can sa ti va se tor na ria
a enu me ra ção dos seus da dos bi o grá fi cos, tam bém
am pla men te co nhe ci dos, em ra zão de sua vida pú bli -
ca de pro je ção na ci o nal, e es mi u ça dos por quan tos
dele se ocu pa ram nos úl ti mos doze me ses.

Mu i to me agra da ria tra zer con fi dên ci as re ve la -
do ras de fa tos des co nhe ci dos de sua vida, tan to das
suas pas sa gens fe li zes quan to dos seus dra má ti cos
der ra de i ros dias. Bem que eu gos ta ria de po der des-
ven dar, sem com pro me tê-lo, sua an gus ti a da es pe ra
da in de se ja da das gen tes, como lhe cha mou Ban de i -
ra. Ao meu co nhe ci men to che gou, ha u ri do de uma
no tí cia de jor nal, ape nas um fi a po, a me dar con ta de
um mo men to da sua úl ti ma tem po ra da de pra ia. Ali,
al guém o te ria sur pre en di do com a vis ta per di da na
imen si dão das águas, que lhe te ri am ins pi ra do a ex-
cla ma ção re pas sa da de me lan co lia: ”Nun ca mais vou
ver o mar!“ Na sin ge le za des sa fra se, aque le ho mem
for te, a ver suas la men ta ções e pi e gui ces, re ve la va
toda a sua imen sa tris te za por de i xar a vida. Foi como
um des nu da men to de alma, ain da que fu gaz. Infe liz -
men te mais não lhes pos so con tar por que não tive a

sor te de pri var da sua ami za de, mu i to me nos da sua
in ti mi da de.

Não quis o des ti no ti vés se mos mais do que dois
bre ves en con tros, que não per mi ti ram se quer apro-
fun dás se mos a con ver sa so bre os as sun tos tra ta dos.
Devo con fes sar-lhes que nem mes mo o vi si tei em sua
lon ga en fer mi da de. Mi nha so li da ri e da de se ma ni fes -
tou à dis tân cia, quan do ele ain da vi via, na for ma de
um ar ti go, pu bli ca do num jor nal de Ma na us, que não
sei se lhe che gou à mão. Mor to, não com pa re ci ao ve-
ló rio nem ao en ter ro. 

Uma iro nia esse dis tan ci a men to fí si co de nós
dois, por que me in cluo, com in dis far ça do or gu lho, no
gru po afor tu na do de po lí ti cos pró xi mos es pi ri tu al -
men te de Má rio Co vas, com o qual sen tia ha ver to tal
iden ti fi ca ção em ter mos de com pro mis so com a éti ca
e o in te res se pú bli co.

Mas se não te nho re ve la ções a fa zer, nem de po -
i men to a pres tar, é de se in qui rir o que me im pul si o -
nou a di vi dir esta hora de sa u da de com ou tros ora do -
res por ven tu ra mais cre den ci a dos. Eu res pon de ria
que che guei a esta tri bu na sob o aci ca te de dois mo ti -
vos a meu ju í zo re le van tes. Um, o im pe ra ti vo mo ral de
res ga tar uma dí vi da co mi go mes mo, ao pres tar pu bli -
ca men te tri bu to ao mor to que re ve ren ci ei em vida.
Ou tro, não me nos im pe ri o so, o de fa zer bre ve, mas
ne ces sá ria re fle xão em voz alta so bre o mo men to que
vi ve mos.

Atra ves sa mos um tem po di fí cil, de fa tos omi no -
sos, que obs cu re ce ram e obs cu re cem o País e en vol -
ve ram este Con gres so numa si nis tra mol du ra de som-
bra, ao in vés da aura de lu mi no si da de que de ve ria
cer cá-lo. Não vou per tur bar este even to com a no me -
a ção e a aná li se des ses fa tos numa ca ti li ná ria, além
de im pró pria, des ne ces sá ria, por que eles ain da pa i -
ram so bre este ple ná rio como um es pec tro a nos in-
tran qüi li zar e a per tur bar a cons ciên cia de to dos nós.

Mas está em nos sas mãos, ex clu si va men te ne-
las, de mais nin guém, o po der de exor ci zá-lo ou, ao
in vés, de de i xar que nos ar ras te esse es pec tro para o
seu mun do es con so, do qual não ha ve rá re tor no. De-
pen de de nós mes mos a per di ção ou a sal va ção. Ou
nos des pe nha re mos numa ou nos ele va re mos nou tra, 
na me di da em que sa i ba mos ser dig nos ou não da
me mó ria de Má rio Co vas.

E só lhe hon ra re mos a me mó ria se ins ti tu ir mos,
como prá ti ca ro ti ne i ra, pas sar a ins ti tu i ção a lim po, fa-
zen do a ta re fa que o de ver nos im põe, nada pra ze ro sa,
an tes pe sa ro sa, mas que pre ci sa ser fe i ta, sem pre que
ne ces sá rio, por que ou tro va lor mais alto se ale van ta.
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Se não for mos sen sí ve is o su fi ci en te para com-
pre en der mos que a so ci e da de não mais ace i ta a re-
pe ti ção de pa drões de con du ta an tes to le ra dos, ha ve -
re mos de pro vo car uma onda in con ti da de des con ten -
ta men to, tan to mais ate mo ri zan te quan to in vi sí vel e
si len ci o sa, sem for ça para fa zer so ço brar as ins ti tu i -
ções, mas na qual so ço bra rá, com cer te za, o pou co
de es ti ma que a Na ção ain da pos sa ter pela clas se
po lí ti ca. Sim, por que pas sa re mos à con di ção de ato-
res pa té ti cos, de um te a tro mam bem be, en ce na do res
de uma pan to mi na sem gra ça, a re pre sen tar para nin-
guém, já que o pú bli co terá vol ta do as cos tas ao es pe -
tá cu lo te di o so, com o des dém im pi e do so de quem já
não sen te, pela trou pe de ca den te, o mais leve tra ço
de res pe i to.

Vale re al çar que fa tos epi só di cos não se rão bas-
tan tes. Mais do que isso, é pre ci so que as me di das
sa ne a do ras não se jam mera sa tis fa ção à so ci e da de,
mas que re pre sen tem um di vi sor de águas, mar co
ina u gu ral de uma pro fun da mu dan ça em nos sos
abas tar da dos cos tu mes po lí ti cos. Ou da mos a esta
so le ni da de o ca rá ter de un ção re li gi o sa, re ves ti da do
com pro mis so de eli mi nar no Par la men to bra si le i ro o
fos so, às ve zes de enor me lar gue za, a se pa rar a pré-
di ca da prá ti ca, ou toda esta lou va ção se trans for ma -
rá numa ir ri são, num es cár nio à me mó ria de quem
pre ten de mos ho me na ge ar. E aos que me per gun ta -
rem o que nos acon te ce rá se re ca ir mos na ce gue i ra
do com por ta men to pas sa do, di rei que não te nho con-
di ções de res pon der. Mas re cor ro à aju da dos po e tas,
com sua ca pa ci da de de di zer em pou cas li nhas o que
os pro sa do res não con se guem ex pri mir em mu i tas
pá gi nas. E quem me so cor re é Fer nan do Pes soa,
para aler tar que, se não for dig no da hora pre sen te,
este Con gres so será, do ra van te:

Mais do que a bes ta sa dia
Ca dá ver adi a do que pro cria.

Aos Pre si den tes da Câ ma ra dos De pu ta dos e
do Se na do Fe de ral, eu di ria que, mal com pa ran do,
os ci da dãos co muns hoje nos olham como uma es-
pé cie de ex-de pen den tes de dro gas em clí ni ca de
re cu pe ra ção. Se con ti nu a rem as ações afir ma ti vas,
sere mos con si de ra dos cu ra dos. Mas se hou ver re ca í -
da, se re mos olha dos como do en tes ir re cu pe rá ve is.

Isto é o que se re mos, se não ti ver mos fe i to a ca-
tar se e a con tri ção com o pro pó si to de re ge ne ra ção.
Con ti nu a re mos com a apa rên cia de vi vos, par la pa -
tan do e pro cri an do, mas es ta re mos mo ral men te ex-
tin tos, ful mi na dos pelo de sa pre ço de toda a Na ção,
num es ta do de es pí ri to mu i to pró xi mo da náu sea. E

ao ho me na ge a do, em seu tú mu lo, a ho me na gem ha-
ve rá de soar como ofen sa.

Não acom pa nho o en ten di men to de tan tos ou-
tros, que vi ram como for mi dá vel ma ni fes ta ção de hi-
po cri sia co le ti va aque le des fi le de po lí ti cos ante o
es qui fe de Má rio Co vas, a lou var-lhe as vir tu des,
que mu i tos nun ca pra ti ca ram. Pre fi ro acre di tar que
eram sin ce ros, sim, na que le ins tan te, gra ças à aflo-
ra ção da qui lo que há de bom nos fun dos des vãos
da alma de qual quer ser hu ma no. Te nho como cren-
ça inar re dá vel que to dos so mos ór fãos de san ti da -
de. Haja ou não cen te lha di vi na em nos sa cri a ção,
con ven ci do es tou de que em cada um de nós, por
pior que seja, exis te um an se io éti co, uma ân sia de
trans cen dên cia, um de se jo de per fe i ção, como se
fora o de se jo per ma nen te de um San to Gra al mí ti co
e ina tin gí vel, à se me lhan ça do ho ri zon te que vis lum -
bra mos sem ja ma is al can çar. Tris te não é não al can -
çá-lo: é não bus cá-lo. To dos, no ín ti mo, o que rem.
Ne nhum con se gue tê-lo. A di fe ren ça está em que
uns pou cos se dis põem ao sa cri fí cio de per se gui-lo
in fle xi vel men te, com co e rên cia e de ter mi na ção. Má-
rio Co vas foi um des ses que o bus cou sem pre, sem
no en tan to se li vrar, por cer to, das im per fe i ções ine-
ren tes à con di ção hu ma na. Foi por fa zer des sa bus-
ca um ide al de vida que se tor nou um ser de ex ce -
ção, ad mi ra do e jus ta men te re ve ren ci a do. Nis so re-
si diu sua gran de za.

Den tre as tan tas ma ni fes ta ções de pe sar pelo
seu de sa pa re ci men to, pu bli ca das na im pren sa, ne nhu -
ma me pa re ceu mais apro pri a da do que a fe i ta por um
jor na lis ta, cujo nome es que ci, ao in vo car os ver sos fa-
mo sos de Gar cia Lor ca em seu ”Llan to por Igná cio
San ches Me jía,“ po pu lar tou re i ro aba ti do e mor to pelo
tou ro que en fren tou, no auge de sua car re i ra:

Tarda rá mu cho ti em po em na cer
Se es que nace
Un an da luz tan cla ro
Tan rico de aven tu ra.

A evo ca ção se im põe pe las evi den tes si mi li tu -
des dos dois per so na gens. Como Igná cio, Co vas era
tam bém de san gue his pâ ni co, tam bém um tou re a -
dor, tam bém tra vou sua der ra de i ra ba ta lha con tra
um fe roz mi ú ra in te ri or, e igual men te tom bou ante os
apla u sos e o pran to da pla téia co mo vi da. Por isso,
para ho me na ge ar o gran de mor to, cuja au sên cia
em po bre ce ain da mais a tão ma cu la da are na da
nos sa vida pú bli ca, nada mais ade qua do do que os
ver sos, adap ta dos, de Lor ca, com os qua is en cer ro
este do í do pre i to de sa u da de:

Março de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  6 01423

    85MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Vai de mo rar mu i to a nas cer
Se é que nas ce
Um ho mem pú bli co tão cla ro
Tão rico de de cên cia
Como foi Má rio Co vas.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Re gis tro,

com sa tis fa ção, a pre sen ça, na Mesa do Se na do Fe-
de ral, do Pre si den te da Câ ma ra Fe de ral, De pu ta do
Aé cio Ne ves.

Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor José Ser ra.
O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP. Pro-

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te; Sr. Pre si den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos; Sr. Go ver na dor de São Pa u lo; co-
le gas Se na do res. 

Para mim tem um sig ni fi ca do mu i to es pe ci al vol-
tar a esta tri bu na, de po is de qua tro anos, pre ci sa men -
te para fa zer um tri bu to à me mó ria de Má rio Co vas.

Esta ho me na gem à me mó ria de Co vas pode ser
con si de ra da como um tri bu to da nos sa Fe de ra ção, da
Na ção bra si le i ra a al guém que de di cou sua vida à ca-
u sa pú bli ca.

Lem bro, a pro pó si to das pa la vras do Pre si den te
John Ken nedy, em ou tu bro de 1963, quan do, numa
uni ver si da de, fez um pre i to pós tu mo ao gran de po e ta
nor te-ame ri ca no Ro bert Frost, que ha via fa le ci do me-
ses an tes. Dis se Ken nedy:

Uma na ção re ve la-se não ape nas pe los ho mens 
que pro duz, mas tam bém pe los ho mens que ho me -
na ge ia, pe los ho mens que re lem bra.

Por isso, a ho me na gem que ago ra pres ta mos à
Má rio Co vas é um ges to que não ape nas enal te ce a
fi gu ra do ex-De pu ta do, do ex-Se na dor, do ex-Go ver -
na dor, do lí der par la men tar, mas tam bém en gran de ce 
o Se na do e a Na ção bra si le i ra.

Sa be mos que a gran de za de um po lí ti co se re-
ve la, so bre tu do, na obra le gis la ti va e ad mi nis tra ti va
que re a li za e no le ga do dou tri ná rio e éti co que trans-
mi te.

O des ti no não per mi tiu que Má rio Co vas al can -
ças se a Pre si dên cia da Re pú bli ca, como em al gum
mo men to foi seu an se io me re ci do, dele e da que les
que o cer ca vam. Mas a Na ção ja ma is es que ce rá que
ele fez par te de um gru po de lí de res ex tra or di ná ri os
que aju da ram a re con quis tar o re gi me de mo crá ti co,
mo ra li zar as prá ti cas ad mi nis tra ti vas de nos so País,
es ta bi li zar a eco no mia e ini ci ar uma fase re no va da de
de sen vol vi men to. 

Este, sem dú vi da, é o fun da men to des ta ses são
es pe ci al, em que o nos so Se na do ho me na ge ia, com

re co nhe ci men to e sa u da de, a me mó ria des se en ge -
nhe i ro de alma po lí ti ca, que foi um de seus mem bros
mais ilus tres.

Co nhe ci Má rio Co vas, eu o vi pela pri me i ra vez
em 1963. Eu era Pre si den te da União Na ci o nal dos
Estu dan tes e ha vía mos or ga ni za do, em San tos, jun-
to com os sin di ca tos por tuá ri os, um Encon tro Ope rá -
rio-Estu dan til-Cam po nês. Con vi da mos vá ri os par la -
men ta res, en tre eles o jo vem De pu ta do Fe de ral, re-
cém-ele i to, ain da es bel to, boa pin ta, mas já com voz
gra ve e fama de bom ora dor, lem bro-me até hoje
dis so. Até en tão, eu o co nhe cia ape nas por in ter mé -
dio de mo des tos car ta zes em pre to e bran co, da-
que les com mu i to pou ca ni ti dez, de suas cam pa -
nhas à pre fe i tu ra de San tos, no co me ço, em 1961,
e à Câ ma ra Fe de ral, em 1962.

Fi cou-me a ima gem sor ri den te e ágil do Má rio,
sa u dan do os par ti ci pan tes da que la no i te de agi ta ção,
de mu i ta agi ta ção e de uto pia, como tan tas ou tras nos
me ses que an te ce de ram o gol pe mi li tar de 1º de abril
de 1964.

Pou co de po is, par ti para o exí lio e vol tei 13 anos
de po is. Qu an do aca ba va de re gres sar ao Bra sil, por
um pe río do cur to, em 1977, com pa re ci a uma re u nião
con vo ca da para dis cu tir a cri a ção de uma nova for ça
po lí ti ca de cen tro– es quer da para su ce der ao MDB,
na fase pos te ri or à re de mo cra ti za ção. Nis so es tá va -
mos, lem bro que com pa re ci a essa re u nião com uma
cer ta apre en são, pois ain da es ta va sen do acom pa -
nha do, dis cre ta men te, pe los ser vi ços de in te li gên cia
do re gi me, que es ta vam cu ri o sos para sa ber o que iria
fa zer eu de po is de tan tos anos no ex te ri or, de po is de
con de na ções, vol tan do ao País. Se ria re to mar a ati vi -
da de po lí ti ca sub ver si va que, se gun do eles, me ca-
rac te ri za va?

O pro pó si to da cri a ção do novo par ti do veio a
ma lo grar, mas aca ba ria con tri bu in do para apro xi mar,
po lí ti ca e pes so al men te, vá ri os da que les que mer gu -
lha ram na ten ta ti va.

O ter ce i ro en con tro com Co vas ocor reu no ano
se guin te, em 1978, numa co me mo ra ção de ani ver sá -
rio do Grê mio Po li téc ni co, da Esco la Po li téc ni ca de
Enge nha ria da Uni ver si da de de São Pa u lo, onde es-
tu dá va mos. Assis tía mos a essa co me mo ra ção como
ex-alu nos da Poli. Dei-lhe um to que: ”Má rio, por que
você não vem dar uma mão à cam pa nha do Fer nan do 
Hen ri que?“ Isso ocor reu em 1978. Re fe ria-me à cam-
pa nha para o Se na do que o Fer nan do Hen ri que dis-
pu ta va numa su ble gen da do MDB. O Má rio to pou, vi-
si tou o co mi tê acom pa nha do de ami gos pró xi mos e,
com eles, se en ga jou na cam pa nha que ga ran ti ria a
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Fer nan do Hen ri que a su plên cia de Fran co Mon to ro e
o exer cí cio do man da to, a par tir de 1983.

Em se gui da, o pró prio Mon to ro e Fer nan do Hen-
ri que ar ti cu la ram a con du ção de Co vas à Pre si dên cia
do MDB pa u lis ta, que, de po is, vi rou PMDB, e en con -
trou em Co vas um for mi dá vel or ga ni za dor no Esta do
de São Pa u lo in te i ro. Qu an tas vi a gens fi ze mos pelo
in te ri or na cri a ção ou re cri a ção dos di re tó ri os!

Con quis ta da a re de mo cra ti za ção, o Má rio Co-
vas vi veu um dos ca pí tu los mais mar can tes de sua
tra je tó ria po lí ti ca: Obte ve um novo man da to de De pu -
ta do Fe de ral em São Pa u lo, em 1982, sen do um dos
mais vo ta dos; a Pre fe i tu ra da Ca pi tal pa u lis ta, in di ca -
do por Mon to ro, en tre 1983 e 1985; a ele i ção para o
Se na do, em 1986, com uma vo ta ção con sa gra do ra; a
li de ran ça na Cons ti tu in te; a fun da ção do PSDB, em
1988; as cam pa nhas de 1989, à Pre si dên cia, ao Go-
ver no do Esta do, em 1990, e, fi nal men te, o man da to
como Go ver na dor de São Pa u lo, de 1994 até o seu fa-
le ci men to. 

Com par ti lhei de per to to dos es ses de sa fi os, de-
sen vol ven do com o Má rio uma re la ção pes so al men te
cor di al, po li ti ca men te pró xi ma e, às ve zes, con tro ver -
ti da, como cor res pon de a per so na li da des in de pen -
den tes e algo te i mo sas – uma ca rac te rís ti ca que com-
par ti lha va com ele. Nem sem pre cul ti va mos as con-
cor dân ci as, em bo ra elas fos sem mu i tís si mo ma i o res
do que as di fe ren ças, mas sem pre man ti ve mos uma
con vi vên cia cer ca da de res pe i to e de so li da ri e da de
nas ho ras di fí ce is.

Res sal to que, se devo ao Fer nan do Hen ri que a
ra pi dez de mi nha re in ser ção na ati vi da de po lí ti ca no
Bra sil, de po is de lon go exí lio, e a Mon to ro mi nha pri-
me i ra e fun da men tal ex pe riên cia na ação go ver na -
men tal, devo a Co vas o es tí mu lo ini ci al à mi nha par ti -
ci pa ção no Le gis la ti vo, quan do, como lí der da ma i o -
ria, in di cou-me para re la tar os Ca pí tu los de Tri bu ta -
ção, Orça men to e Fi nan ças da Cons ti tu in te. Indi-
cou-me, fi ze mos um tra ba lho bas tan te am plo e pro-
fun do, e, du ran te me ses – mais de um ano –, ele teve
de me su por tar quo ti di a na men te no em ba te a res pe i -
to de to dos os dis po si ti vos e de ta lhes des ses ca pí tu -
los da nos sa Cons ti tu i ção. 

As ra zões que trans for ma ram Má rio Co vas
numa das re fe rên ci as prin ci pa is da vida pú bli ca bra si -
le i ra são bas tan te co nhe ci das. Ele nun ca he si tou em
ser um de mo cra ta ra di cal, mes mo quan do esse em-
pe nho lhe acar re ta ria, como acar re tou, um cus to po lí -
ti co e pes so al ele va do, como a pri são em de zem bro
de 1968 e a cas sa ção do man da to de De pu ta do Fe-
de ral, com a sus pen são dos di re i tos po lí ti cos em ja-
ne i ro de 1969. Sem pre lu tou para pre ser var a co e rên -

cia de suas idéi as e a trans pa rên cia de suas es co -
lhas.

É pre ci so en fa ti zar tam bém a aus te ri da de im pe -
cá vel de Má rio Co vas no tra ta men to do di nhe i ro pú bli -
co, que ele sa bia ali ar esta aus te ri da de a cri té ri os ri-
go ro sos na de fi ni ção das pri o ri da des so ci a is dos gas-
tos.

Na ges tão de go ver no, em bo ra cen tra li za dor e
duro na co bran ça de ta re fas, sem pre exi biu uma gran-
de so li da ri e da de com seus au xi li a res. Má rio as su mia
sem pre as res pon sa bi li da des das me di das que fos-
sem pou co po pu la res. Ele as su mia. Ja ma is trans fe ria
qual quer mi li gra ma de des gas te para os seus su bor -
di na dos: uma vir tu de rara na vida pú bli ca para quem
ocu pa al tos car gos do Po der Exe cu ti vo.

Com os ad ver sá ri os, era im pla cá vel no em ba te,
mas leal na con vi vên cia e na ace i ta ção de idéi as con-
trá ri as, a pon to de ter sido elo gi a do por Luiz Iná cio
Lula da Sil va como ”ad ver sá rio com pa nhe i ro“.

Cabe ain da lem brar as ati tu des de so li da ri e da -
de po lí ti ca a seus com pa nhe i ros de Par ti do em mo-
men tos di fí ce is. Lem bro-me bem do âni mo que Má rio
Co vas trou xe à cam pa nha pre si den ci al de Fer nan do
Hen ri que em São Pa u lo, em 1994, quan do, an tes da
de fla gra ção do Pla no Real – e de acor do com o ter mo
pre di le to da im pren sa – a can di da tu ra ain da ”não de-
co la va“. Lem bro-me do en tu si as mo, do es for ço de
Má rio Co vas para ace le rar a can di da tu ra, para for ta -
le cê-la na que le ins tan te bas tan te di fí cil da cam pa nha.

Ínte gro e aus te ro, re a li zou como Go ver na dor um
vi go ro so ajus te fis cal, sa ne an do as fi nan ças e re cu -
pe ran do a cre di bi li da de do Esta do de São Pa u lo. Ao
mes mo tem po, sen sí vel às con se qüên ci as so ci a is da
po lí ti ca de es ta bi li za ção, em pe nhou-se na im plan ta -
ção de pro gra mas ino va do res de apo io aos tra ba lha -
do res de sem pre ga dos e à po pu la ção ca ren te, como a
cri a ção de fren tes de tra ba lho e a re ci cla gem pro fis si -
o nal, o es tí mu lo ao auto-em pre go, a am pli a ção do mi-
cro cré di to ou a trans fe rên cia di re ta de ren da aos mais
po bres. 

Re ser vou-nos, no fi nal de seus dias, uma de-
mons tra ção de inu si ta da aber tu ra e co ra gem no en-
fren ta men to da do en ça que o as sal tou ines pe ra da -
men te – uma ino va ção que ele trou xe à vida pú bli ca
bra si le i ra. Com fran que za e per se ve ran ça, lu tou con-
tra a do en ça até a exa us tão de suas ener gi as. Como
co men tou dona Lila Co vas, um ano atrás, ou tros te ri -
am de sis ti do mais cedo.

Má rio Co vas im pri miu sua mar ca in de lé vel na
his tó ria do Bra sil, do Esta do de São Pa u lo e do PSDB,
meu Par ti do. De to dos os en si na men tos que nos le-
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gou, tal vez um dos mais re le van tes – que não é só um
en si na men to, mas uma con vo ca ção – pos sa ser re su -
mi do na sua afir ma ção, tan tas ve zes re i te ra da, de que
na vida pú bli ca é pos sí vel con ci li ar po lí ti ca e éti ca, po-
lí ti ca e hon ra, po lí ti ca e mu dan ça. Não te nho dú vi da
de que esta é a con tri bu i ção mais per ma nen te que ele
de i xou a to dos os que par ti ci pam na vida pú bli ca do
nos so País.

Ele era sem pre ca paz de le var es sas con cep -
ções à prá ti ca em ra zão de sua pa i xão pela ver da -
de. Esta era a ma i or pa i xão do Má rio, na tu ral men te
de po is da dona Lila Co vas. 

A ver da de – e aqui vou fa zer um pou co de psi co -
gra fia, como se ele es ti ves se fa lan do a res pe i to da
ver da de –, lem bra, e mu i to, os con tor nos e os atri bu -
tos da na tu re za. A ver da de pode ser al ti va como a
mon ta nha, plá ci da como um lago e se re na como a
imen si dão do céu. Mas tam bém pode ser in cô mo da
como a tem pes ta de e vi o len ta como uma erup ção
vul câ ni ca.

Em qual quer des sas ma ni fes ta ções, a ver da de
é inal te rá vel. Di an te dela, as me lho res ati tu des são,
para os sen sa tos, o res pe i to; para os ca u te lo sos, a
con tem pla ção.

Por as se me lhar-se a ver da de às for ças da na tu -
re za, quem a ado ta como nor ma de vida pas sa a in-
cor po rar essa for ça às suas vir tu des.

Quem está com a ver da de, com a sua ver da de,
não fal se ia e não in tri ga. Quem está com a ver da de
não to le ra o seu opos to, a men ti ra.

Quem está com a ver da de tem a for ça dos jus-
tos e, por isso, não tran si ge nem mes mo com a meia
ver da de. A ver da de é in tran si gen te, e in tran si gen tes
são os que a tra zem den tro de si – be nig na men te in-
tran si gen tes.

Mu i tas ve zes se dis se que Má rio Co vas era uma
for ça da na tu re za. E era mes mo. Quem o co nhe ceu e
com ele con vi veu sabe dis so. Essa for ça se ali men ta -
va exa ta men te do com pro mis so, do cul to à ver da de.

Um dos atri bu tos mais co nhe ci dos do Co vas
era, pre ci sa men te, a co e rên cia. Mas o que é a co e -
rên cia, se não a re i te ra ção da ver da de, da ver da de de
cada um, sem des vi os de con ve niên ci as? O Má rio
trou xe para a po lí ti ca essa vir tu de pri va ti va dos jus tos
e des te mi dos.

Inspi ra dos no exem plo de Má rio Co vas, as su mi -
mos o de ver de le var adi an te a cons tru ção de um Bra-
sil de mo crá ti co, so be ra no, de sen vol vi do e jus to, a que
ele de di cou 40 anos de mi li tân cia na vida pú bli ca. Não
há ma ne i ra mais ade qua da de re ve ren ci ar sua me-
mó ria do que con ti nu ar re a li zan do esse pro je to de

País com a mes ma re ti dão, com a mes ma te na ci da de
e com a mes ma in tre pi dez que dis tin gui am nos so
que ri do Má rio Co vas.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Sr. Go ver na dor do Esta do de
São Pa u lo, Ge ral do Alckmin, Sr. Mi nis tro Arthur Vir gí -
lio, Sr. Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu -
ta do Aé cio Ne ves, Srªs e Srs. Se na do res, se nho ras e
se nho res, o tema cen tral do dis cur so de to dos os ora-
do res que me an te ce de ram foi o da fi gu ra éti ca de
Má rio Co vas, o que já é um lu gar-co mum na vida bra-
si le i ra, tal o acú mu lo de exem plos que sua vida e sua
ação po lí ti ca de ter mi na ram.

Nes ta ho me na gem, gos ta ria de abor dar um
pou co a ques tão da dig ni da de na po lí ti ca, não ape nas 
ci tan do-a de pas sa gem como algo que ca rac te ri zou o
cer ne da ação de Má rio Co vas, mas bus can do ana li -
sar aqui lo que é uma das gran des in ter ro gan tes da
vida pú bli ca e que mu i tos po lí ti cos, di a ri a men te, tra-
tam de so lu ci o nar, por que ela che ga, às ve zes, a ter
fe i ções de enig ma.

O que é a mo ral na po lí ti ca? Má rio Co vas nos
leva a essa re fle xão. Di a ri a men te, os po lí ti cos usam
essa pa la vra; di a ri a men te, os jor na is co bram essa éti-
ca; di a ri a men te, os dis cur sos abor dam o pro ble ma. O
que é, efe ti va men te, a mo ral na po lí ti ca? Será a mo ral 
na po lí ti ca a fi na li da de da ação po lí ti ca? Ou seja,
faz-se po lí ti ca para ser mo ral? 

Ou será – é a pri me i ra per gun ta que cabe nes ta
re fle xão – a ques tão mo ral o fun da men to da ação po-
lí ti ca? Faz-se po lí ti ca não pro pri a men te para ser-se
mo ral, mas faz-se po lí ti ca por ser-se mo ral. Mo ral na
po lí ti ca, como na vida, é, a meu ju í zo, o uso da dig ni -
da de hu ma na e dos mais al tos va lo res tan to da ci da -
da nia como da es pi ri tu a li da de tan to no fun da men to
quan to nas fi na li da des. O fi ló so fo Kant, que até hoje
nor te ia qual quer es tu do so bre éti ca e mo ral no mun-
do, após anos de re fle xão, após es tu dos so bre a Me-
ta fí si ca – era, en fim, uma ca te dral de co nhe ci men tos
–, ao fi nal da vida, ne gan do a pos si bi li da de de trans-
cen dên cia ou de me ta fí si ca como uma apro pri a ção
pelo in te lec to hu ma no, con clu ía, já ido so, de po is de
mu i to es tu dar, com este pen sa men to la pi dar: ”Aci ma
de mim, o céu es tre la do; den tro de mim, a lei mo ral“.

O que Kant que ria di zer com tudo isso? Se não
po de mos che gar ao que está além de nós pela ra zão,
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po de mos che gar ao que está den tro de nós pela cer-
te za de que, sem um com por ta men to mo ral, a vida
não é pos sí vel. E dava ele al guns ca mi nhos para que
se des lin das se o que, efe ti va men te, é um ato mo ral.
Um de les tem mu i to a ver com o nos so ho me na ge a -
do, tem mu i to a ver com o dia-a-dia da nos sa ati vi da -
de aqui. Di zia Kant: ”É mo ral todo e qual quer ato que
pode ser uni ver sa li za do“. Esta be le cia aí, por tan to, um
cri té rio de um ri gor e de uma gran de za ab so lu ta men -
te úni cos. Di an te da dú vi da de que ato é mo ral – e
nós, na po lí ti ca, to dos os dias, so mos de sa fi a dos por
essa per gun ta –, a su ges tão de Kant ain da está a ani-
mar as cons ciên ci as: é mo ral o ato que pode ser uni-
ver sa li za do. Qu an to a esse, não há dú vi da de que é
mo ral; quan to aos de ma is, é pre ci so exa mi ná-los.

A meu ju í zo, essa ques tão se de sen vol ve da
se guin te ma ne i ra, e, com to das elas, Má rio Co vas
tem a ver.

É uma ten dên cia da con tem po ra ne i da de su por
que o pro ble ma mo ral na po lí ti ca está ape nas na fi na -
li da de, ou seja, co bra-se dos po lí ti cos a éti ca a todo
ins tan te, os po lí ti cos se pre o cu pam com isso, os par ti -
dos po lí ti cos, in clu si ve, tri pu lam esse dis cur so como
seu dis cur so prin ci pal, su pon do que ape nas a éti ca
do com por ta men to in di vi du al é su fi ci en te para ca rac -
te ri zar uma pos tu ra éti ca. Ora a éti ca do com por ta -
men to in di vi du al é um dos fun da men tos, sim, da ação
po lí ti ca, mas não é ne ces sa ri a men te a sua fi na li da de; 
é um pas so. Apli que mos esse pas so a Má rio Co vas.

Pos su ía ou não o nos so ho me na ge a do essa éti-
ca do com por ta men to in di vi du al, a com pos tu ra pes-
so al, a le al da de – lem bra da tão bem aqui por José
Ser ra, Pe dro Si mon, Edu ar do Su plicy e al guns ou tros
ora do res –, a éti ca in di vi du al da pa la vra res pe i ta da?
Re cor do-me de uma pas sa gem de Má rio Co vas, tão
co mum a nós na po lí ti ca: ”Mais vale um ‘não’ sin ce ro
do que um ‘sim’ que não se pode cum prir“. Du ran te
mu i tos anos, por su ges tão nos sa, fun da do res do
PSDB do Rio de Ja ne i ro, ela fi cou na sede do Par ti do:
”Mais vale um ‘não’ sin ce ro do que um ‘sim’ que não
se pode cum prir.“ A todo ins tan te, nos nos sos com-
por ta men tos de éti ca in di vi du al, es ta mos de sa fi a dos
a ”sins“ que não se po dem cum prir, e ra ra men te se
tem efe ti va men te a co ra gem do ”não“. Má rio Co vas ti-
nha a co ra gem do ”não“ como ti nha a cer te za do
”sim“. Por isso, o seu ”sim“ era ”sim“, e o seu ”não“ era
”não“.

Mas a éti ca do com por ta men to in di vi du al é um
pas so do que me pa re ce a com ple tu de da ati tu de éti-
ca na po lí ti ca. O se gun do pas so se ria a éti ca do com-
por ta men to pú bli co. O ci da dão tem uma éti ca de com-
por ta men to pú bli co nos seus atos, no seu ba ir ro, na

sua casa, na sua fa mí lia, na sua co mu ni da de, a sua
com pos tu ra pes so al, o seu tra to com os con ci da dãos, 
e o po lí ti co vive mer gu lha do na ne ces si da de de uma
éti ca no com por ta men to pú bli co. É o cha ma do es pí ri -
to pú bli co, é aque la ca pa ci da de de olhar por cima de
in te res ses, se jam ele i to ra is, se jam pes so a is, se jam
po lí ti cos, se jam de car re i ra, e ter como nor te a idéia
de que a Re pú bli ca foi pro cla ma da exa ta men te com
este fun da men to: o da pre do mi nân cia do es pí ri to pú-
bli co, da qui lo que é de to dos so bre o que é de pou cos.

Há um ter ce i ro pas so na éti ca que tam bém deve
ser as so ci a do, a meu ju í zo, à ação de Má rio Co vas
tan to quan to esse pri me i ro e esse se gun do, que é
uma das mais di fí ce is e tor tu ran tes si tu a ções vi vi das
pelo ho mem pú bli co e tam bém por pro fis si o na is li be -
ra is, que é a cha ma da éti ca da res pon sa bi li da de. Qu-
an tas ve zes a éti ca da res pon sa bi li da de es bar ra den-
tro de nós com a nos sa éti ca de com por ta men to in di -
vi du al! A éti ca da res pon sa bi li da de é aque la éti ca li-
ga da ao de sem pe nho das fun ções. Qu an tas ve zes
so mos até obri ga dos a vo tar con tra uma opi nião pes-
so al, quan do há, na fi na li da de des se voto, algo que
está além da nos sa opi nião pes so al: a res pon sa bi li -
da de!

E os exem plos são vá ri os. Numa casa po lí ti ca,
por exem plo, têm di re i to cer tos po lí ti cos a jo gar a
casa po lí ti ca no lodo para que eles se sa i am como a
flor do lodo? Isso é tão co mum no nos so meio! Às ve-
zes a éti ca in di vi du al das flo res do lodo é ir re tor quí vel. 
Mas não es ta rá aí sen do bur la da a éti ca da res pon sa -
bi li da de, a res pon sa bi li da de tam bém de ze lar por ca-
sas par la men ta res num País re ple to de di ta du ras ao
lon go de sua his tó ria, re ple to de fe cha men tos de par-
la men to?

A éti ca da res pon sa bi li da de é aque la que le va va 
Má rio Co vas, en fer mo, a en fren tar gre ves com o pe i to
aber to, co ra gem no co ra ção, ver da de na alma. Essa é
a éti ca da res pon sa bi li da de. Má rio nos deu inú me ros
exem plos des sa éti ca. Há a idéia de que ti nha uma
res pon sa bi li da de como fun da dor de um par ti do, como
um go ver na dor, res pon sa bi li da de essa que faz mu i -
tos tre me rem na hora em que ela se im põe e vá ri as
ve zes leva mu i tos a se re fu gi a rem – a pa la vra é essa
– na éti ca de com por ta men to in di vi du al ape nas por-
que ela pre ser va o po lí ti co de en fren tar esse tor men -
to, que é o tor men to éti co. Jung di zia, nas suas me mó -
ri as, já ido so: ”Nada pode li vrar-nos de um diá rio tor-
men to éti co“. A éti ca é a ques tão cen tral do ser hu ma -
no na vida e não ape nas na po lí ti ca.

Fi nal men te exis te, ao ana li sar-se a ques tão éti-
ca apli ca da à po lí ti ca, de po is des sa éti ca do com por -
ta men to in di vi du al, des sa éti ca do com por ta men to
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pú bli co e des sa éti ca da res pon sa bi li da de, afi nal, a
éti ca dos ob je ti vos: para quê se faz a po lí ti ca. Aí não
es tão ape nas idéi as; aí está uma éti ca, por que são
prin cí pi os éti cos os que nor te i am as idéi as po lí ti cas,
são prin cí pi os éti cos os que es tão na raiz das ide o lo -
gi as, são prin cí pi os éti cos os que es tão na raiz da de-
ci são de um ser hu ma no de se guir a clas se po lí ti ca,
não ape nas para dela ob ter be ne fí ci os, mas, so bre tu -
do, para es co lher com cla re za qua is são as fi na li da -
des de sua ação. E aqui Má rio Co vas foi re lem bra do
de modo mag ní fi co por ou tros ora do res, e eu se ria re-
dun dan te se vol tas se.

Qu e ro ape nas vol tar aos tem pos ini ci a is do PSDB.
Na que le mo men to eri giu ali, que i ram ou não seus opo-
si to res, uma de ci são po lí ti ca na vida bra si le i ra: ser um
Par ti do de es quer da con tem po râ neo, que não ace i ta
nem o Esta do má xi mo dos to ta li tá ri os nem o Esta do mí-
ni mo dos li be ra is, mas – e usan do uma ex pres são de
Nor ber to Bob bio que está no Ma ni fes to do Par ti do – ”o
Esta do so ci al men te ne ces sá rio“. Há aí uma co lo ca ção
de fi na li da de da ação po lí ti ca. E vejo, tre ze anos de po is,
até com al guns de sen can tos no ca mi nho, o quan to, de
al gu ma for ma, va mos con se guin do, no PSDB, man ter
essa li nha. Há uma gran de co e rên cia por trás des sa po-
si ção e dos ho mens que a man têm.

Re cor do que Má rio Co vas di zia, quan do ana li sá -
va mos jun tos al gu mas im per fe i ções de A, B, C ou D,
que o que im por ta é que o es que le to de um par ti do con-
ti nue uni do nas suas idéi as e na sua dig ni da de. É ver da -
de, por que a todo ins tan te es bar ra mos com de sen can -
tos pas sa ge i ros, mo men tos de dis cor dân cia. Aí está a
éti ca das fi na li da des da ação po lí ti ca. A ação po lí ti ca
tem uma fi na li da de, ela se des ti na a al gu ma co i sa.

Pas san do por es ses qua tro pon tos, que po dem
de fi nir, aí sim, em ple ni tu de, o que é uma ação éti ca
de um po lí ti co, e ana li san do a vida de Má rio Co vas,
po de mos pas so a pas so com pre en der como ele os vi-
veu in te gral men te, den tro de si; não vi veu ape nas na
in te li gên cia, por que um dos se gre dos de Má rio Co-
vas, com a sua in te li gên cia de en ge nhe i ro, agu da,
agu ça da, per cu ci en te, era a pa i xão – a pa i xão! –, que
o fez en trar nas lu tas, en san güen tan do os flan cos
des de os tem pos da ju ven tu de até a luta con tra a do-
en ça. Essa pa i xão es ta va ine ren te a uma vi são ra ci o -
nal de vida. Entu si as mo, como sa bem os se nho res e
as se nho ras, eti mo lo gi ca men te, quer di zer com Deus
den tro, (do gr. ent hou si as mós). Má rio Co vas era um
ho mem do en tu si as mo, des de os seus maus hu mo res 
in su por tá ve is, quan do saía al gu ma nota no ”Pa i nel“
da Fo lha – mau hu mor, aliás, que acom pa nha a Ban-
ca da de São Pa u lo, não sei por que –, até os mo men -
tos em que ale gre, fes te i ro, ven do o San tos jo gar,

abra çan do o com pa nhe i ro, dan do-lhe so li da ri e da de,
sol ta va aque le co ra ção imen so.

”Nada pode nos li vrar de um diá rio tor men to
éti co“, di zia Jung, e eu re pi to aqui. Daí o gran de dra-
ma da exis tên cia que, nar ra do por len das me di e va -
is, de sa guou no gran de Fa us to, de Go et he, mar co
do pen sa men to oci den tal, o ho mem que ven deu a
alma ao di a bo. O que é ven der a alma ao di a bo? É
ape nas, como no dra ma, en tre gar a alma ao di a bo
para que a ju ven tu de não aca be? Não! Di a ri a men te
so mos de sa fi a dos a ven der a alma ao di a bo, no
sen ti do ple no da pa la vra: um in te res se aqui, um
con fli to po lí ti co ali, vi sões me no res da po lí ti ca, es-
ma ga men tos in jus tos, ter rí ve is, que so fre mos, às
ve zes, den tro dos pró pri os par ti dos. Di a ri a men te.
To dos nós. Por tan to, di a ri a men te so mos de sa fi a dos 
a ven der a alma ao di a bo. É mais fá cil fa zer um
acor do ali, um en ten di men to aco lá. Ven der a alma
ao di a bo é abrir-se mão do que se é em tro ca de al-
gum be ne fí cio. Má rio Co vas ja ma is o fez. O for te da
sua vida é que essa foi uma ex pres são do seu ser e
não, como acon te ce tan tas ve zes, in clu si ve na po lí ti -
ca, o ser adap ta do ao tipo de vida pos sí vel.

E, gra ças a isso, ele con se guiu – mu i tos fi cam no
ca mi nho nes sa tra je tó ria – com ple tar a sua vida e de i -
xar para o País esse le ga do, por que to dos per ce be ram 
– o País per ce beu, a im pren sa per ce beu – em pro fun -
di da de que ali es ta va um exem plo a ser se gui do.

Há um so ne to de um po e ta bra si le i ro, por nome
Luiz Car los, que re cor do, na con clu são de mi nha fala,
por que sem pre pen so nele quan do me lem bro de Má-
rio Co vas.

Diz o se guin te:

So fre, mas não de cli nes da con fi an ça
que, se re no, pu ses te no fu tu ro.

Se és bom, tens o ca mi nho mais se gu ro...
O bem é uma su bi da que não can sa.
So fre, que o so fri men to é uma es pe -

ran ça em quem de se ja re ve lar-se puro.
Que fora o cla ro, se não fora o es cu ro.
Sem so fri men to, a gló ria não se al can ça...
Não te as sus tem pe dra das.
Olha o mun do com os olhos vir gens do

re lan ce da ira.
Vê que o solo fe ri do é mais fe cun do.
E se tens n’alma o céu, por que

temê-las?
As pe dras que o ho mem con tra Deus ati ra,
Ao con ta to do céu, tor nam-se es tre las.

Mu i to Obri ga do. (Pal mas.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Na se-
qüên cia, com a pa la vra o no bre Se na dor Ro meu
Tuma, que fa la rá pelo Par ti do da Fren te Li be ral.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Se na dor Ra mez Te bet; meu que ri do ami go –
per mi ta-me as sim cha má-lo – Go ver na dor Ge ral do
Alckmin; Srªs e Srs. Se na do res; ami gos de Má rio Co-
vas, es ta mos a um ano do dia em que o ines que cí vel
Go ver na dor Má rio Co vas nos de i xou. Tan tas fos sem
as ma ni fes ta ções em sua me mó ria, tan tos se ri am os
elo gi os que ou vi ría mos de an ti gos cor re li gi o ná ri os,
ad mi ra do res e até ad ver sá ri os po lí ti cos. Sim, por que
ao lon go da His tó ria pou cos são os per so na gens,
como Co vas, ca pa zes de gran je ar una ni mi da de no re-
co nhe ci men to de vir tu des pes so a is, ain da in co muns
en tre as nos sas li de ran ças. Fo ram es sas qua li da des
que o fi ze ram pon ti fi car, por mais de qua ren ta anos,
como pa ra dig ma de in te gri da de no tra to da co i sa pú-
bli ca, de in tran si gen te de di ca ção à ca u sa da li ber da -
de e de in dis cu tí vel fi de li da de aos prin cí pi os de mo -
crá ti cos que nun ca tra iu.

Ou vi mos aqui os Srs. Se na do res Pe dro Si mon e
José Ser ra tra çan do uma bi o gra fia po lí ti ca do ho mem
pú bli co que foi Má rio Co vas. Acres ce ram-se ci ta ções
dos Se na do res Edu ar do Su plicy, Jef fer son Pé res e
Artur da Tá vo la, que fez – este úl ti mo – uma bri lhan te
re fle xão fi lo só fi ca so bre a mo ral na po lí ti ca e o que re-
pre sen ta ram es ses prin cí pi os para o Go ver na dor Má-
rio Co vas, en cer ran do com uma bela po e sia.

Má rio Co vas era guer re i ro do bem e de mons trou 
sua for ça até o úl ti mo se gun do de vida. O sim ples fato
de ha ver or de na do per ma nen te e pú bli ca pres ta ção
de con tas so bre sua sa ú de re ve la, de ma ne i ra ca bal,
como in ter pre ta va a mis são re ce bi da do povo. Era lí-
der cons ci en te e res pon sá vel. Qu e ria re al men te re-
pre sen tar os li de ra dos, sem en go dos ou sub ter fú gi os, 
em to das as pre o cu pa ções, opi niões e ide a is que eles
pu des sem ter. Con tri bu iu as sim, como pou cos, para
le gi ti mar e eno bre cer a re pre sen ta ção po lí ti ca em to-
dos os car gos que ocu pou. Daí a im por tân cia de o re-
ve ren ci ar mos sem pre, quan do me nos seja, como
exem plo a ser per ma nen te men te se gui do, ja ma is es-
que ci do ou su bes ti ma do.

Na dé ca da de 50, aos 26 anos de ida de, dois
dias após o seu ca sa men to com Dona Lila, Má rio Co-
vas já era en ge nhe i ro da Pre fe i tu ra de San tos, sua ci-
da de na tal, em meu Esta do. Em 1956, ano se guin te
ao da for ma tu ra pela Esco la Po li téc ni ca da Uni ver si -
da de de São Pa u lo, re ce bia o ba tis mo de fogo como
re pre sen tan te do Po der Pú bli co. De mons trou, en tão,
a co ra gem e a com pe tên cia que o acom pa nha ri am

por toda a vida. Foi no epi só dio que a im pren sa cha-
mou de ”a que da dos mor ros de San tos“, uma ca tás -
tro fe com cen te nas de ví ti mas.

Como re cor dei na pri me i ra ho me na gem pós tu -
ma des ta Casa a Má rio Co vas, chu vas tor ren ci a is le-
va ram de rol dão tudo o que ha via nas en cos tas da-
que les mor ros. Ca sas, pré di os, ruas e pra ças su mi -
ram no de sas tre sem pre ce den tes na que las pa ra -
gens, onde se lo ca li za um dos ma i o res por tos do
mun do. Quem se en con tras se no ce ná rio de hor ror
ad mi ra va-se ao ver aque le jo vem ser vi dor pú bli co
aven tu rar-se em meio aos es com bros, mis tu ra de ga-
lhos e ra í zes de ár vo res des tro ça das, du ran te a de-
sas som bra da bus ca aos so bre vi ven tes. Assu mi ra a li-
de ran ça de equi pes de so cor ro e des ta ca va-se tan to
que um dos ob ser va do res, o en tão Go ver na dor Jâ nio
Qu a dros, re sol veu apo iá-lo como can di da to a pre fe i to 
san tis ta pelo Par ti do So ci al Tra ba lhis ta (PST), cin co
anos de po is. Ti nha iní cio uma das mais bri lhan tes
car re i ras po lí ti cas de que se tem no tí cia no Bra sil, nos
ní ve is de go ver na dor, pre fe i to, Se na dor, De pu ta do
Fe de ral e Cons ti tu in te.

Em 12 de de zem bro de 1968, o pró prio Co vas
in cum biu-se de sin te ti zar sua mo ti va ção pes so al para
a co e rên cia que o ca rac te ri za va a todo ins tan te, mes-
mo na ocor rên cia de per tur ba ção ins ti tu ci o nal como
acon te cia na que le dia – meu Go ver na dor Ge ral do
Alckmin – às vés pe ras da edi ção do AI-5. Era De pu ta -
do Fe de ral e pro fe riu da tri bu na vi bran te dis cur so, que
ter mi nou as sim:

Cre io no povo, anô ni mo e co le ti vo,
com to dos os seus con tras tes, des de a fe-
bre cri a do ra à man si dão pa ci en te. Cre io ser
des se amál ga ma, des sa fu são de la mas e
emo ções que ema na não ape nas o po der,
mas a pró pria sa be do ria. E, nele cren do,
não pos so de sa cre di tar de seus de le ga dos.

Cre io na pa la vra, ain da quan do vi ril ou
in jus ta, por que acre di to na for ça das idéi as
e no diá lo go que é seu li vre em ba te. Cre io
no re gi me de mo crá ti co, que não se con fun -
de com a anar quia, mas que em ins tan te al-
gum pos sa ro tu lar ou mas ca rar a ti ra nia...

Cre io no Par la men to, ain da que com
as suas de ma si as e fra que zas, que só de-
sa pa re ce rão se o sus ten tar mos li vre, so be -
ra no e in de pen den te. Cre io na li ber da de,
este vín cu lo en tre o ho mem e a eter ni da de,
essa con di ção in dis pen sá vel para si tu ar o
ser à ima gem e se me lhan ça do seu cri a dor.

Esse era Má rio Co vas.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é im por -
tan te trans for mar este en con tro so le ne em pre i to de
gra ti dão dos bra si le i ro por que, mes mo ao ma ni fes tar
seu ir res tri to amor pelo Esta do de São Pa u lo, Má rio
Co vas sem pre o fa zia de ma ne i ra a ca na li zar no sen ti -
do de pri vi le gi ar os in te res ses ma i o res do País.

Foi as sim que, por exem plo, em mar ço de 1999,
em um mo men to de cri se eco nô mi ca na ci o nal, usou a
sua for ça e a do Go ver no pa u lis ta para com ba ter o de-
sem pre go pre sen te na in dús tria au to mo bi lís ti ca. Di-
mi nu iu em ¼ (um quar to) a alí quo ta do Impos to so bre
Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços – ICMS – re la -
ti va aos au to mó ve is na ci o na is, mes mo aque les não
fa bri ca dos em São Pa u lo, mas que ali eram co mer ci a -
li za dos. De mons trou na prá ti ca como se pode, com
boa von ta de e de ter mi na ção, in cre men tar a har mo nia 
en tre ca pi tal, tra ba lho e po der pú bli co.

Seu ato exem plar co ro ou en ten di men to en tre
tra ba lha do res me ta lúr gi cos, em pre sas de au to pe ças,
mon ta do ras e re ven de do ras de ve í cu los, bem como
os Go ver nos Fe de ral e do Esta do de São Pa u lo. So-
ma do à re du ção do Impos to So bre Pro du tos Indus tri -
a li za dos – IPI – con ce di da pelo Go ver no Fe de ral dias
an tes, o ba ra te a men to dos au to mó ve is che gou a
16%. Hou ve in cre men to da de man da, re a que ci men to
das li nhas de mon ta gem e ga ran tia de ma nu ten ção
do ní vel de em pre go. Entu si as ma do, Má rio Co vas
ape lou de pú bli co para que o País ado tas se ur gen te -
men te ”uma agen da po si ti va“ e res sal tou:

Há de sem pre go cres cen te? Há. Va mos 
pro cla mar que ele exis te, lu tar con tra as me-
di das que o acen tu am, mas va mos pro cu rar
so lu ções al ter na ti vas que pos sam per mi tir
di mi nu ir o de sem pre go.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é nos mo-
men tos di fí ce is que o ser hu ma no de mons tra o seu
ca rá ter com in te i re za. E não fal ta ram oca siões des se
tipo para me con fir mar quem era Má rio Co vas. Mo-
men tos cuja lem bran ça ain da me ca u sam emo ção.
Por tan to, te ria inú me ros mo ti vos para as so ci ar-me a
esta ho me na gem, não fos se es co lhi do para fa lar em
nome do PFL. Exem pli fi co-os, ci tan do o que acon te -
ceu em 2000, du ran te a úl ti ma cam pa nha ele i to ral
para a Pre fe i tu ra de São Pa u lo. Entre ou tros can di da -
tos, eu dis pu ta va o car go com o en tão vice-Go ver na -
dor Ge ral do Alcki min, aqui pre sen te, com pa nhe i ro
leal, dig no da mis são a que foi en car re ga do, vis to que
con se guiu man ter toda a dig ni da de im plan ta da na
ges tão an te ri or de Má rio Co vas. 

Em meio aos de ba tes su ces só ri os, plan ta ram
in jú ri as e ca lú ni as em uma re vis ta de cir cu la ção na ci -

o nal, tudo isso na ten ta ti va de en re dar meu nome nas
fal ca tru as atri bu í das ao ex-juiz Ni co lau dos San tos
Neto. Pro ces sei os au to res, mas to dos sa be mos
como são de mo ra dos e des gas tan tes es ses pro ces -
sos. E es tá va mos a pou co tem po da ele i ção. 

Go ver na dor Ge ral do Alcki min, na ma nhã de 24
de ju lho, o Go ver na dor Má rio Co vas par ti ci pa va da
aber tu ra da Fe na soft, no Cen tro de Con ven ções
Anhem bi, em São Pa u lo. Não nos vía mos há al gum
tem po. Des co nhe cia, por tan to, seu pen sa men to so-
bre os úl ti mos acon te ci men tos, en tre eles o gol pe
sujo que eu aca ba ra de re ce ber. Ain da me sen si bi li zo
ao lem brar da ex pres são de seu ros to quan do me viu
en tre os con vi da dos. Di an te de jor na lis tas e ra di a lis -
tas, pu xou-me pelo bra ço e ex cla mou em voz alta,
para que to dos pu des sem ou vir e gra var: ”Este é um
ho mem de bem!“. Em se gui da, le vou-me a acom pa -
nhá-lo até de i xar a fe i ra. As se nho ras e os se nho res
po dem ima gi nar per fe i ta men te o que sig ni fi ca ram
para mim, na que le mo men to, tais ges tos e pa la vras
pro vin dos de um ho mem de ta ma nha es ta tu ra mo ral. 

Des cul pem a emo ção, mas ain da fi gu ra na mi-
nha me mó ria aque le ges to amá vel de um ami go, de
um ho mem dig no que, na mi nha an gús tia, no meu
pro fun do so fri men to com a agres são in jus ta, me so-
cor ria com pa la vras ami gas e ca ri nho sas, em uma de-
mons tra ção pú bli ca. Estas lá gri mas, pro va vel men te,
são de sa u da des de Má rio Co vas.

Aliás, ati tu des fir mes e de sas som bra das em
epi só di os cru ci a is para a vida de al guém ou das ins ti -
tu i ções fa zem da his tó ria de Má rio Co vas qua se um
mito. Por tan to, cons ti tui para mim ou tro mo ti vo de
emo ção ver-me no mes mo lu gar em que sua voz ele-
vou-se na de fe sa de le gí ti mos in te res ses de São Pa u -
lo e do Bra sil. Uma voz lon gi tro an te, ava li za da em
1986 por qua se sete mi lhões de vo tos, um re cor de de
vo ta ção na his tó ria do Se na do da Re pú bli ca.

Dia 6 de mar ço, ca lou-se esse ara u to da li ber da -
de, após se des pir de todo atri bu to que pu des se ocul-
tar sua es sên cia. Três me ses an tes, em con ta to com
jor na lis tas ao lado de Dona Lila, a com pa nhe i ra de di -
ca da de tan tos anos, mãe de seus três fi lhos, co mo -
ve ra o País e de fla gra ra uma tor ren te de so li da ri e da -
de que le vou o Bra sil in te i ro a tor cer pelo que, an tes,
se ria a vi tó ria pes so al de um ho mem e sua fa mí lia
con tra im pla cá vel en fer mi da de. Na en tre vis ta co le ti -
va, Co vas con fes sou ter medo, sen tir do res e cho rou.

“Afi nal, se o ho mem não sabe cho rar, qual é a
for ma mais dig na de mos trar os sen ti men tos?” – dis-
se ele. Jun tou a tais pa la vras a ex pres são dos olhos,
ja ne las da alma que sem pre re ve la ram seu con te ú do
hu ma no por in te i ro.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re cor dar
Má rio Co vas ca u sa-me or gu lho por tê-lo como con ter râ -
neo que mar cou épo ca e de i xou sa u da des. Ao con trá rio 
de mu i tos vul tos his tó ri cos es va í dos da me mó ria po pu -
lar, sem pre es ta rá pre sen te gra ças à te na ci da de no
amor ao povo. Tudo o que se po de ria di zer so bre a sua
vida já deve ter sido dito du ran te as ho me na gens que a
Na ção lhe pres tou. Entre tan to, em boa hora, nos sos
ilus tres pa res Te o tô nio Vi le la Fi lho, Ma gui to Vi le la, Jef-
fer son Pé res, Pe dro Si mon e ou tros to ma ram a ini ci a ti va 
de pro por esta ses são es pe ci al. Fe li ci to-os por ha ve rem
cri a do esta opor tu ni da de para re ve ren ci ar mos, mais
uma vez, a me mó ria da que le gran de lí der e re no var mos 
nos sos sen ti men tos à sua fa mí lia, de ma ne i ra es pe ci al
a Dona Lila e a seus fi lhos. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. (Pal mas.)

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro meu
Tuma, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Te o tô nio Vi le la Fi lho.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro meu
Tuma, o Sr. Te o tô nio Vi le la Fi lho, de i xa a ca-
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, que fa la rá
pelo Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro – PSB.

Antes, po rém, Se na dor, peço li cen ça a V. Exª
para re gis trar, com mu i ta sa tis fa ção, a pre sen ça do dig-
no Mi nis tro das Co mu ni ca ções, Dr. Pi men ta da Ve i ga.

Tem a pa la vra o Se na dor Ade mir Andra de.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te; Go ver na dor Ge ral do Alckmin; Mi nis tro Pi-
men ta da Ve i ga; Srªs e Srs. Se na do res; se nho res con-
vi da dos, é mu i to co mum os lí de res de to dos os par ti -
dos fa la rem nes tas ho me na gens. Falo pelo Par ti do
So ci a lis ta Bra si le i ro, como seu Lí der, e falo com o co-
ra ção, não ape nas em meu nome, mas, te nho cer te -
za, em nome de to dos os mi li tan tes do Par ti do So ci a -
lis ta Bra si le i ro de Nor te a Sul des te País.

Se há nes te Bra sil um ho mem que me re ce a
con si de ra ção e a ad mi ra ção de to dos os bra si le i ros e
ser ve de exem plo a to dos, esse ho mem é Má rio Co-
vas. Não vou re pe tir as suas qua li da des ou a sua his-
tó ria, por que isso foi mu i to bem co lo ca do por to dos os
ora do res que me an te ce de ram, e a pa la vra de to dos é
de ab so lu to me re ci men to por essa fi gu ra ex tra or di ná -
ria que foi o Go ver na dor e Se na dor Má rio Co vas.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de fa lar um pou co da mi-
nha con vi vên cia com o Se na dor Má rio Co vas, um ho-
mem ex tre ma men te im por tan te para o País, por que
in flu en ci ou não a vida de São Pa u lo, mas a vida de
todo o Bra sil. Fa lan do um pou co da mi nha con vi vên -
cia com ele, dos exem plos e das si tu a ções que vi ve -
mos, tam bém es tou lhe pres tan do uma ho me na gem
e fa zen do com que as pes so as com pre en dam, de
uma ma ne i ra mais pró xi ma, a fi gu ra im por tan te e
exem plar que ele foi.

Sou en ge nhe i ro ci vil, como era Má rio Co vas.
Ba i a no de nas ci men to, for mei-me na Ba hia, tra ba lha -
va em uma em pre sa de cons tru ção ci vil da que le Esta-
do e fui trans fe ri do para São Pa u lo. Na que le Esta do,
sen ti von ta de de me mu dar para a Ama zô nia. Qu e ria
tra ba lhar em uma em pre sa que ti ves se obra na que la
re gião. Fui pro cu rar a Trans pa vi Co dra sa S/A, da qual
Má rio Co vas – àque la al tu ra, De pu ta do Fe de ral cas-
sa do – era di re tor. Apre sen tei a ele o meu cur rí cu lo,
di zen do que de se ja va tra ba lhar na Ama zô nia. Ele
achou in te res san te, por que eu ti nha es pe ci a li za ção
em fun da ção de ar com pri mi do e a Co dra sa tra ba lha -
va mu i to com isso, e con ven ceu-me a, an tes de ir para
a Ama zô nia, cons tru ir uma gran de pon te fer ro viá ria
em Re gis tro, na di vi sa de São Pa u lo com o Pa ra ná.
De po is, con ven ceu-me a ins ta lar uma obra no Rio de
Ja ne i ro, em São João do Me ri ti, a cons tru ção de vá ri -
os vi a du tos. Fi nal men te, per mi tiu que eu fos se para o
Ama zo nas, onde fi quei al gum tem po na ci da de de
Ma na us. A em pre sa ga nhou, en tão, uma obra em Tu-
cu ruí, no iní cio da cons tru ção da hi dre lé tri ca, e ele me
de sig nou res pon sá vel por aque la obra, que du ra ria
mais ou me nos sete me ses. Era a vila pi o ne i ra da hi-
dre lé tri ca de Tu cu ruí. Esta va pres tes a ocor rer a ele i -
ção de Pre fe i to, em 1976, e fui con vi da do para ser
can di da to a Vice-Pre fe i to pelo MDB – na que le tem po
só exis ti am o MDB e a Are na. Con sul tei o meu che fe,
di re tor da Trans pa vi Co dra sa S/A, Má rio Co vas, e ele
me dis se para ace i tar o con vi te. Dis se a ele: ”Má rio, a
obra está ter mi nan do e a ele i ção é em 15 de no vem -
bro. Como é que eu vou fi car três me ses aqui?“. Ele
me res pon deu: ”Vai, que eu dou um je i to“. 

Ve jam bem o de se jo po lí ti co, a vo ca ção po lí ti ca
que ti nha esse ho mem: di re tor de uma em pre sa pri va -
da – con fi a va em mim, sa bia da mi nha ma ne i ra de
con du zir uma obra -, in cen ti vou-me a ace i tar um car-
go de Vice-Pre fe i to pelo MDB. E ele não era po lí ti co,
por que es ta va cas sa do.

Ace i tei o con vi te. Pas sei três me ses por con ta
da em pre sa, tal vez como re com pen sa de um bom tra-
ba lho que te nha fe i to como en ge nhe i ro. Mas per de -
mos a ele i ção. Era mu i to di fí cil, o go ver no da Are na
es ta va cons tru in do a ma i or hi dre lé tri ca do Bra sil, e
éra mos da opo si ção. Per de mos por uma di fe ren ça
mu i to pe que na.
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Foi as sim que en trei na po lí ti ca. Em 1978, ele-
gi-me De pu ta do Esta du al pelo MDB. Re en con trei Má-
rio Co vas em 1986, quan do fui o De pu ta do Fe de ral
mais vo ta do do Pará. Má rio Co vas teve a res pon sa bi -
li da de de me in tro du zir na vida pú bli ca des te País.

E con vi ve mos aqui. Luiz Hen ri que era Lí der do
PMDB. Qu an do co me ça mos a Cons ti tu in te, Luiz
Hen ri que dis pu tou a li de ran ça com Má rio Co vas. E
eu já ha via as su mi do o com pro mis so com Luiz Hen-
ri que. Ti nha um mo vi men to do MDB, cha ma do
MUPE, e nós ha vía mos en tra do na que les en ten di -
men tos nor ma is para ver quem se ele ge ria lí der,
quem iria para tal co mis são, aque las ne go ci a ções.
Hou ve, en tão, um dis cur so dos dois can di da tos a lí-
der, Má rio Co vas e Luiz Hen ri que. Ao ter mi nar o dis-
cur so de Má rio Co vas, não dava para ter dú vi da, não
ha via com pro mis so que pu des se se gu rar os vo tos.
Ime di a ta men te, sen tei ao lado de Luiz Hen ri que e dis-
se que la men ta va pro fun da men te mas Má rio Co vas
te ria que ser o Lí der do PMDB na Assem bléia Na ci o -
nal Cons ti tu in te. Mu da mos o nos so voto, Má rio Co vas
ven ceu e li de rou com ex tre ma com pe tên cia a Assem-
bléia Na ci o nal Cons ti tu in te. Lem bro-me de que um
dos mo men tos mais bo ni tos da que la Assem bléia foi
quan do, du ran te a vo ta ção da emen da da re for ma
agrá ria, es ta va na tri bu na, de um lado, Má rio Co vas, 
que a de fen dia, e de ou tro, o ex-Se na dor Jar bas
Pas sa ri nho, que era con trá rio a ela.

Má rio Co vas é um ho mem que ser ve de exem-
plo para to dos nós, é uma una ni mi da de no Bra sil. É
um raro, ra rís si mo tipo de po lí ti co. Qu an do ele ado e -
ceu, to dos nós acom pa nha mos sua do en ça, sua luta,
sua co ra gem, sua de ter mi na ção. Sua ma ne i ra de en-
fren tar os mo vi men tos so ci a is, dos qua is sem pre fui ali-
a do, a ma ne i ra co ra jo sa como ele atra ves sou aque le
acam pa men to de pro fes so res para ir à Se cre ta ria de
Edu ca ção do Go ver no do Esta do São Pa u lo, por que
ele era Go ver na dor e não po dia se de i xar in ti mi dar. 

De vez em quan do, ele vol ta va ao hos pi tal e to-
dos di zi am que ha via che ga do a sua hora. Mas ele
res sur gia, le van ta va, es ta va no va men te na luta e no
cam po. Nu tría mos a es pe ran ça de que um mi la gre
pu des se acon te cer. Aque la for ça, aque la co ra gem,
aque la von ta de de vi ver era ta ma nha que cri a va em
to dos nós, que acom pa nhá va mos mes mo de lon ge, a
ex pec ta ti va de que ele iria ven cer a do en ça, iria con ti -
nu ar sen do Go ver na dor e que po de ria vir a ser o Pre-
si den te da Re pú bli ca do Bra sil. 

Mas a mor te é in ven cí vel. Seu dia sem pre che-
ga. E, ten do a com pre en são da in ven ci bi li da de da
mor te, de ve mos va lo ri zar nos sa exis tên cia. Pen san do 

nela, de ve mos dar exem plo e pen sar em ser mos Má-
rio Co vas en quan to po lí ti cos e en quan to vi vos.

Para mim, Má rio Co vas foi um exem plo de ami-
go, de ho mem pú bli co e de dig ni da de. Ele de ve ria ser
exem plo para to dos os po lí ti cos do Bra sil. Se to dos os
po lí ti cos se mi ras sem na vida e na his tó ria de Má rio
Co vas, o Bra sil evi den te men te se ria ou tro.

Por isso, Sr. Pre si den te, em nome de to dos os
in te gran tes do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, de i xo as
mais sin ce ras ho me na gens e o res pe i to aos fa mi li a -
res de Má rio Co vas. Que eles te nham or gu lho des se
ho mem, que, pelo me nos nos tem pos con tem po râ ne -
os, foi, sem som bra dú vi da, o po lí ti co mais dig no,
mais sé rio, mais éti co que co nhe ci em mi nha vida.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 

– AL. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sr. Go ver na dor Ge ral do
Alckmin, Sr. Mi nis tro Pi men ta da Ve i ga, meu Lí der,
no bre Se na dor Ge ral do Mel lo, Srªs e Srs. Se na do res,
mi nhas se nho ras e se nho res, nes ta ses são so le ne do
Se na do em ho me na gem a um de seus Par la men ta -
res mais bri lhan tes e mar can tes sa u da mos em Má rio
Co vas tam bém a saga pes so al de quem re sis tiu à fa-
ta li da de da do en ça com o mes mo he ro ís mo re ve la do
na luta pelo so er gui men to da or dem de mo crá ti ca.

Em Má rio Co vas ti ve mos a vi tó ria da éti ca so bre a
tru cu lên cia, da se ri e da de so bre a cor rup ção e da trans-
pa rên cia so bre o sub ter fú gio, essa es pe ci al men te mar-
can te no seu dra ma pes so al. Por isso, esta ses são vai
além de uma ho me na gem ao lí der e cons ti tui-se na
exal ta ção aos va lo res de uma his tó ria exem plar.

Sa u da mos Má rio Co vas, o en ge nhe i ro, o ad mi -
nis tra dor e o po lí ti co que re no vou o pa tri o tis mo do
povo bra si le i ro, não ape nas pe las leis que apro vou – e
elas con ti nu am de ci si vas; não ape nas pe las obras
que cons tru iu – e fo ram mu i tas –; mas, so bre tu do, pe-
los exem plos que le gou. São exem plos, Sr. Pre si den -
te, da mais le gí ti ma bra vu ra cí vi ca e ci da dã. Em de-
zem bro de 1968, nin guém du vi da va da fú ria da ex ce -
ção, ávi da por um pre tex to para en du re cer e vi o len tar
este Con gres so. Co vas es ta va cons ci en te dis so, mas
a aco var dar o seu man da to, pre fe riu agi gan tar-se. E
pro nun ci ou, na Câ ma ra dos De pu ta dos, uma das
mais can den tes de fe sas da in vi o la bi li da de des te Par-
la men to. A re pre sá lia lhe cus tou o man da to, mas, se
ali con su ma va-se um dos mais du ros gol pes do ar bí -
trio, tam bém plan ta va-se uma das mais fér te is se-
men tes de uma nova de mo cra cia bra si le i ra, essa que
hoje vi ve mos ple na men te.
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Quem tan tas ve zes en fren tou a in to le rân cia, nas
ruas e no Par la men to, ja ma is ne ga ria a de mo cra cia.
Por isso a dis po si ção do Go ver na dor para tam bém
en fren tar ma ni fes tan tes, se tan to era pre ci so para de-
fen der a hon ra dos seus atos e se gu ran ça das suas
con vic ções.

Na Cons ti tu in te, foi o lí der ati vo e con ci li a dor.
Sua cre di bi li da de pos si bi li tou o en ten di men to para a
apro va ção de avan ços fun da men ta is. E a au to ri da de
de sua his tó ria já en tão fa zia ca lar o coro da in com -
pre en são, quan do ar gu men ta va que os apu pos da-
que la hora eram ape nas a pro va ru i do sa de que va le -
ra a pena toda a re sis tên cia e a luta para que os ati vis -
tas dos anos 80 pu des sem re i vin di car e pro tes tar sem
a ame a ça das pri sões, das tor tu ras e dos exí li os que
mar ca ram um pas sa do ain da tão pró xi mo.

Co vas co ra gem, mu ni do ape nas das mes mas e
úni cas ar mas de que dis pu nha: a pa la vra, com toda
sua inex ce dí vel ca pa ci da de de con ven ci men to, e sua
pró pria prá ti ca e pos tu ra, com todo o peso do res pe i to 
que se im pu nha.

Co vas co e ren te, de uma co e rên cia afir ma ti va,
que ja ma is ad mi tia a omis são. Que sem pre re pe liu o
opor tu nis mo ele i to re i ro para exer cer a mais no bre
face da po lí ti ca: a de fe sa das te ses jus tas até a vi tó ria
da jus ti ça.

Exem plo mar can te des sa co e rên cia está na fun-
da men ta ção do PSDB, quan do foi um dos mais de ter -
mi na dos lí de res que pro ta go ni za ram o exem plo ra rís -
si mo de po lí ti cos que tro cam o Go ver no pela Opo si -
ção. E as sim dis tan ci ou-se do Po der para vol tar a bus-
cá-lo com uma ca u sa re no va da no so nho da so ci al de -
mo cra cia bra si le i ra.

Per mi tam-me, aqui, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, lem brar uma mo ti va ção fa mi li ar que me
re for çou a iden ti fi ca ção com Má rio Co vas, ami go e lí-
der, tan to quan to exem plo. Co vas per cor reu ca mi nho
se me lhan te ao do meu pai, o ve lho Te o tô nio. Em ple-
na di ta du ra, o ve lho Te o tô nio, aten den do aos cla mo -
res das ruas e da sua pró pria cons ciên cia, tam bém
tro cou a co mo di da de do Go ver no pe los ris cos da
Opo si ção. E saiu por este País, ba ten do às por tas dos
pre sí di os para con quis tar a anis tia, para pre gar a es-
pe ran ça e re cons tru ir a de mo cra cia. 

Há exa tos quin ze anos esta Casa tam bém, so le -
ne men te, ho me na ge a va a me mó ria do me nes trel das
Ala go as, quan do pro cla mei que se es ti ves se vivo, a
nova ban de i ra de Te o tô nio, pa tro no da anis tia po lí ti ca, 
se ria a anis tia so ci al, para res ga tar a ci da da nia de mi-
lhões de bra si le i ros. Então, Co vas me dis se: ”Você fa-
lou o que eu gos ta ria de di zer“. Eu ouvi nes sas pa la -
vras, Sr. Pre si den te, mais que um cum pri men to. Ouvi

um com pro mis so, um com pro mis so de luta pela in clu -
são so ci al, ou na pre ga ção de Te o tô nio, pelo res ga te
das dí vi das se cu la res que o Bra sil acu mu la ra com
seus po bres. 

De po is vi Co vas hon rar esse com pro mis so com o
le ga do de Te o tô nio em mu i tas opor tu ni da des, des de o
cur so da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te até as suas
ações no Go ver no de São Pa u lo. Se pa re cer pe que no,
per do em-me, mas a fi de li da de de Co vas ao exem plo de
Te o tô nio me tor na par ti cu lar men te e ain da mais com-
pro mis sa do com o exem plo do pró prio Co vas.

Suas idéi as não te mi am pre con ce i tos. Por isso o
lí der ma i or dos avan ços so ci a is da Cons ti tu in te não re-
ce ou pro por ao País um cho que de ca pi ta lis mo, mar-
can do a cam pa nha pre si den ci al de 1989, jor na da vi to ri -
o sa, sim, por que pre pa rou o ca mi nho para a so ci al de -
mo cra cia bra si le i ra afir mar-se e des cor ti nar um novo
Bra sil, mo der no e com pro me ti do com me tas até en tão
im pen sá ve is, como o con tro le da in fla ção, que tan to pe-
na li za va os mais po bres des te País, como le var a cabo
o de sa fio de co lo car to das as cri an ças na es co la.

Co vas de fen deu a mo der ni za ção do País, mas
sem res trin gir tal con ce i to à glo ba li za ção dos mer ca -
dos, por que a mo der ni da de mes mo deve se ex pres -
sar em sal tos de qua li da de do ní vel de vida dos bra si -
le i ros. O pas sa por te para nos sa in te gra ção com o
mun do, na vi são de Co vas, não po de ria car re gar a
man cha da mi sé ria ou da fome, nem do anal fa be tis -
mo, da mor ta li da de in fan til ou da ex clu são so ci al. 

E foi essa a pos tu ra e a prá ti ca de Co vas no Go-
ver no de São Pa u lo. Ele her dou São Pa u lo em caos
para le gar um exem plo de ajus te e de res pon sa bi li da -
de fis cal, mas com ab so lu ta sen si bi li da de so ci al. De-
po is de Co vas, São Pa u lo é ou tro Esta do e não deve e
nem vai re tro ce der. 

Go ver na dor Ge ral do Alckmin, to dos nós con fi a -
mos na sua ca pa ci da de de con ti nu ar em São Pa u lo a
li nha do Go ver na dor Má rio Co vas. Te nho cer te za de
que o povo do seu Esta do tam bém con fia nes sa ca pa -
ci da de que V. Exª tão bem apre en deu no dia-a-dia ao
lado do Go ver na dor Má rio Co vas.

Seus in ves ti men tos na sa ú de, na edu ca ção, nos
trans por tes e na pro du ção com põem uma obra vol ta -
da para a qua li da de de vida dos pa u lis tas. E ne nhum
go ver no terá fe i to no Bra sil o ajus te fis cal que Co vas
pro mo veu em São Pa u lo. Um ajus te ban ca do pelo
Esta do, com o con tro le das des pe sas, sem o au men to 
de im pos tos. Mes mo que isso lhe exi gis se a co ra gem, 
se não o des gas te de re nun ci ar à ten ta ção das obras
fá ce is para não man dar para os con tri bu in tes e para
os po bres a fa tu ra da cri se que her da ra.
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Co vas foi mu i to mais que um lí der. Para o PSDB,
tor nou-se a cons ciên cia crí ti ca que re no va va per ma -
nen te men te nos sos com pro mis sos de so ci al de mo -
cra tas; para a Na ção, tor nou-se uma re fe rên cia para
uma po lí ti ca com éti ca e hon ra. Hoje, to dos nós so-
mos her de i ros de seus exem plos. Que Deus nos faça
hon rá-los.

O Bra sil acom pa nhou, com dor e emo ção, o ca-
pí tu lo fi nal de sua vida, mas, ain da nas ruas ir ri ga das
de lá gri mas e ple nas de sa u da de, o País tam bém ins-
ta u rou, com es pe ran ça e fé, a his tó ria de um exem plo.

Co vas foi dig no até o úl ti mo sus pi ro. E por que foi
dig no na vida, tor na-se sím bo lo de vida, de le al da de e
de co e rên cia, de éti ca e de jus ti ça. E como exem plo,
ele será imor tal na his tó ria do seu País e sem pre lem-
bra do na me mó ria do seu povo. Lou vá vel exem plo,
ben di to Má rio Co vas! 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.

Se na do res Ro nal do Cu nha Lima e Ro me ro Jucá en vi -
a ram dis cur sos à Mesa em ho me na gem ao Go ver na -
dor Má rio Co vas que se rão pu bli ca dos nos ter mos do
Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (Blo co/PSDB

– PB) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pres tar
uma ho me na gem é dar uma aula à ju ven tu de, as se -
gu ran do o fu tu ro pelo exem plo. Ho me na ge ar Má rio
Co vas é ga ran tir à uma na ção in te i ra que a vida do
ho mem pú bli co é ape nas um seg men to da sua fa mí -
lia, me re cen do por tan to, a cou ra ça da hon ra e a res-
pon sa bi li da de dos re pre sen tan tes.

Aqui es ta mos nós, Se na do res, res ga tan do uma
fi gu ra cujo es pí ri to nos co bra éti ca e va lo res; aqui es-
ta mos nós, o povo bra si le i ro, man ten do a dig ni da de
como meta, a des pe i to da in ver são de va lo res a que
toda so ci e da de é sub me ti da quan do ul tra pas sa pe río -
dos de tor men tas. Nem mes mo a sa nha li ber ti ci da da
di ta du ra ini biu o que Ulysses Gu i ma rães va ti ci nou
como a ”a mais pro mis so ra car re i ra po lí ti ca do Bra sil.“

Dis pen so-me, a mim e a to dos, de te cer con si -
de ra ções bi o grá fi cas de ta lha das. O ho me na ge a do se
ex pli ca. Sua gran de za é em ble má ti ca. É bas tan te di-
zer que o Se na do da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
teve o pri vi lé gio de con tar en tre seus mem bros com
Má rio Co vas, aque le que per se guiu um ide al aci ma
de to dos os in te res ses.

Ao Par la men to Na ci o nal, à fa mí lia e aos PSDB
as jus tas ho me na gens por essa efe mé ri de.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na do Fe-
de ral pres ta, hoje, jus ta ho me na gem ao ho mem pú bli co
de in con tes tá vel ca ris ma, mas so bre tu do de in con tes tá -

vel es pí ri to re pu bli ca no em nos sa his tó ria po lí ti ca. Sem
dú vi da, Má rio Co vas en car nou a fi gu ra mi to ló gi ca de
Mar te, o mais for te, o mais au tên ti co en tre os com ba -
ten tes pela hon ro sa ca u sa cha ma da Bra sil. Mais par ti -
cu lar men te, para nós se na do res, en car nou o pa pel de
lí der do pro ces so de mo der ni za ção das fun ções or gâ ni -
cas da Casa, fa zen do pre va le cer a mo der ni za ção real e
es sen ci al so bre qual quer ou tra de ins pi ra ção con tin gen -
te, fun da da me ra men te na apa rên cia. 

Em suma, uma jus ta ho me na gem àque le que,
bra va men te, in sur giu-se con tra os des man dos e as
dis tor ções ins ti tu ci o na is às qua is o Par la men to, em
nos sa cur ta his tó ria, es te ve com fre qüên cia sub me ti -
do. Com o de sa pa re ci men to ir re pa rá vel do Go ver na -
dor Má rio Co vas, des de mar ço do ano pas sa do, não
so men te os con gres sis tas, mas tam bém os pa u lis tas
e to dos os bra si le i ros, se de pa ra ram com uma or fan -
da de po lí ti ca de in co men su rá vel co mo ção. 

Má rio Co vas Jú ni or, san tis ta de nas ci men to, in-
gres sou na car re i ra po lí ti ca ain da mu i to jo vem, che-
gan do a ocu par uma ca de i ra na Câ ma ra Fe de ral com
pou co mais de 30 anos. Seu bri lhan tis mo, bem como
sua com pe tên cia, aflo ra ram de ma ne i ra ex cep ci o nal
du ran te aque les anos de chum bo, que an te ce de ram e
se se gui ram ao gol pe de 64. Com a ex tin ção dos par ti -
dos po lí ti cos pelo Ato Insti tu ci o nal nE 2, ins ta u rou-se
o bi par ti da ris mo no País, em fun ção do qual o en tão
de pu ta do Má rio Co vas se de fi niu pela fi li a ção ao MDB
– Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i ro.

Como lí der da opo si ção, não ce deu às ex cres -
cên ci as do re gi me mi li tar. Com ba teu-o até quan do
pôde, pois, por for ça da edi ção do AI-5, teve seu man-
da to ins tan ta ne a men te cas sa do, bem como seus di-
re i tos po lí ti cos sus pen sos. Com a lei da anis tia, re to -
mou a ati vi da de po lí ti ca in ter rom pi da, ace i tan do in di -
ca ção para a pre si dên cia do di re tó rio es ta du al do
MDB pa u lis ta. Em fe ve re i ro de 82, re tor nou a Bra sí lia
para ocu par nova ca de i ra na Câ ma ra Fe de ral, mas a
per ma nên cia na ca pi tal não du rou mu i to, pois três
me ses de po is as su miu a Pre fe i tu ra de São Pa u lo. 

Em 86, ele geu-se como se na dor da Re pú bli ca,
im bu í do pela for ça de mo crá ti ca do voto a im pri mir sua
mar ca in de lé vel na con fec ção da Car ta Mag na de 88.
Na Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, des ta cou-se
como um dos mais in flu en tes in te gran tes. Como lí der
do PMDB, que pos su ía a ma i or ban ca da par ti dá ria,
Co vas de sem pe nhou fun ção ex tra or di ná ria na ar ti cu -
la ção das for ças pro gres sis tas, para apro va ção de
pro pos tas so ci al men te avan ça das. É, nes sa oca sião
tam bém, que ar ti cu la a for ma ção de novo par ti do, o
Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra si le i ra, tor nan do-se
o seu pri me i ro pre si den te. Em 94, in gres sa no Pa lá cio 
dos Ban de i ran tes, na con di ção de Go ver na dor do
Esta do eco no mi ca men te mais in flu en te do País.
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Lu ta dor, pa tri o ta e, aci ma de tudo, ide a lis ta, o
ex-Se na dor Co vas era um po lí ti co e um ad mi nis tra dor
cor re to, cuja ili ba da pos tu ra di an te da mo ra li da de pú bli -
ca nun ca lhe tra iu sua cons ciên cia de mo crá ti ca. Pelo
con trá rio, gra ças a ela, pôde gal gar os pos tos mais co bi -
ça dos da es tru tu ra po lí ti ca, ocu pan do sem pre com
exem plar re ti dão e com pe tên cia as po si ções de alta
res pon sa bi li da de. Só não efe ti vou seu so nho da pre si -
dên cia da Re pú bli ca, em 89, por ra zões que até hoje o
ele i to ra do bra si le i ro ain da não se sabe ex pli car.

Mais que um exem plo a se guir, sua tra je tó ria
ins pi ra um mo de lo de pen sar e fa zer po lí ti ca que trans-
cen de em mu i to o que a his tó ria bra si le i ra tem re co lhi do
em seus ar qui vos. Por isso mes mo, não é de se es tra -
nhar que ini ci a ti vas pú bli cas e pri va das vi san do à ma i or
di fu são des se mo de lo ve nham a ga nhar es pa ços mais
no bres. Nes se sen ti do, a ins ti tu i ção da Fun da ção Má rio
Co vas, de cuja lis ta de co la bo ra do res par ti ci pam a pró-
pria fi lha do Go ver na dor, Re na ta Co vas, e o em pre sá rio
Antô nio Ermí rio, vem ao en con tro dos ide a is de éti ca e
po lí ti ca pos tu la dos pelo ho me na ge a do, pro pon do-se a
de sen vol ver ati vi da de po lí ti ca au tô no ma, com ên fa se na
ques tão so ci al.

A imor ta li da de de Co vas tam bém vai-se con so li -
dan do na me mó ria mais vi sí vel, mais con cre ta e co ti -
di a na da po pu la ção pa u lis ta. O ago ra Go ver na dor
Ge ral do Alckmin san ci o nou há pou co uma lei que dá
nome de Má rio Co vas ao Ro do a nel Me tro po li tan do
do Esta do de São Pa u lo, so bre cu jas pis tas mi lha res
de au to mó ve is cir cu la rão di a ri a men te. De fato, que tal
ho me na gem tão apa ren te men te or di ná ria ve nha a
cor res pon der ao alto va lor his tó ri co do Go ver na dor,
dis so res tam mu i tas dú vi das. No en tan to, o efe i to sim-
bó li co que dela se ex trai so bre a me mó ria e a cul tu ra
da po pu la ção me nos in for ma da é, na re a li da de, de
imen su rá vel apre ci a ção. Da mes ma ma ne i ra, a Esco-
la Po li téc ni ca da Uni ver si da de de São Pa u lo anun ci ou 
a mu dan ça do nome do pré dio da Admi nis tra ção da
Fa cul da de para Má rio Co vas Jú ni or, pres tan do igual-
men te jus ta ho me na gem ao ilus tre alu no. 

Sr. Pre si den te, por ou tro lado, Cân di do Men des,
ge ni al men te, nos faz re me mo rar a fal ta que a cer ta in-
ter pe la ção ”ra bu gen ta“ de Co vas di an te dos pro ble -
mas na ci o na is nos fará – se é que já não nos tem fe i to
em mu i to. Esti lo di re to e sem pre mu i to sin ce ro e al ti vo
em suas de cla ra ções, não tem pe ra va a voz para
agra dar ami gos ou de sa fe tos. Pre fe ria, de fato, o im-
pac to dra má ti co das ver da des es pi nho sas às ado ci -
ca das per fí di as das men ti ras po lí ti cas. 

To da via, num ou tro di a pa são, é o pró prio Can di -
do Men des quem com pa ra Co vas com o igual men te
ex-Go ver na dor de São Pa u lo, Fran co Mon to ro, na
me di da em que am bos sa be ri am, cer ta men te, apon-
tar sa í das e so lu ções me nos do lo ro sas para os im-
pas ses hoje im pos tos ao PSDB e ao Go ver no do Pre-

si den te Fer nan do Hen ri que. Duas au sên ci as que, in-
dis cu ti vel men te, es tão cus tan do mu i to caro ao se gun -
do man da to do Pre si den te.

Cum pre res sal tar, nes sa or dem, as pa la vras de
Dom Cláu dio Hum mes, ar ce bis po de São Pa u lo, por
oca sião da ce le bra ção da mis sa de sé ti mo dia, que ex-
pres sa vam, de modo mu i to con tun den te, a an si e da de
do Go ver na dor por uma prá ti ca mais éti ca na po lí ti ca
bra si le i ra. Nes se tom, re pro du ziu as cé le bres pa la vras
pro nun ci a das, não ha via mu i to tem po, pelo pró prio Má-
rio Co vas: ”A ver da de será sem pre mi nha arma po lí ti ca.
Asse gu ro, sem va ci la ção, que é pos sí vel con ci li ar po lí ti -
ca e éti ca, po lí ti ca e hon ra, po lí ti ca e mu dan ça.“

Por fim, en dos san do in te gral men te tan to o ges to 
de Dom Cláu dio Hum mes, quan to as sá bi as pa la vras
do Go ver na dor Co vas, fi na li zo essa mo des ta par ti ci -
pa ção nes se even to, evo can do as pa la vras do car de -
al ao fi nal da mis sa, quan do enun ci ou: ”Di zem que
nin guém é in subs ti tu í vel. Não é ver da de. Má rio Co vas 
é in subs ti tu í vel, sim“.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sr. Go-

ver na dor de São Pa u lo, Sr. Mi nis tro das Co mu ni ca -
ções, Srªs e Srs. Se na do res, esta ho me na gem tar dou 
mas veio.

Há mu i to Má rio Co vas a me re cia. Os ora do res
to dos fa la ram pelo Se na do da Re pú bli ca e, mais do
que isso, fa la ram pelo Bra sil, por que o País in te i ro
pro cla ma os prin cí pi os que nor te a ram a vida do ex tra -
or di ná rio ho mem pú bli co que to dos nós pran te a mos.
O Bra sil in te i ro re co nhe ce em Má rio Co vas o sím bo lo
do ho mem pú bli co, da éti ca, da de cên cia, da dig ni da -
de, do tra ba lho pro fí cuo e da co e rên cia.

Eu mais po de ria fa lar, mas ape nas te nho a ple-
na con vic ção, pela mi nha fé, que ele, onde se en con -
tra, sabe que, nos seus mo men tos mais di fí ce is, nos
seus der ra de i ros ins tan tes, nin guém, ne nhum bra si le i ro
– e digo isso por ra zões pes so a is que não cabe aqui in-
vo car qua is se jam – re zou e orou tan to pela vida e sa ú de
de Má rio Co vas quan to eu. Ele sabe dis so.

No mais, o Se na do e os ora do res já fa la ram e, vol to 
a re pe tir, não fa la ram pelo Se na do, mas pelo Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, con vo can do ses são so le ne con jun ta do
Con gres so Na ci o nal a re a li zar-se, ama nhã, dia 6 do
cor ren te, quar ta-fe i ra, às 10 ho ras, no ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, des ti na da a co me mo rar o Dia
Inter na ci o nal da Mu lher.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en-
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 58 mi nu tos.)
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Ata da 13ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 5 de mar ço de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão
 Anto nio Car los Va la da res e Mo za ril do Ca val can ti

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Artur da
Ta vo la – Bel lo Par ga – Be ní cio Sam pa io – Ber nar do
Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car-
los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri – Edi-
son Lo bão – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des –
Fer nan do Be zer ra – Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no
Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do
Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber -
to Mes tri nho – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef-
fer son Pe res – João Alber to Sou za – José Agri pi no
– José Co e lho – José Fo ga ça – José Ser ra – La u ro
Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury –
Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz
Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves –
Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo-
za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Osmar Dias –
Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra-
mez Te bet – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro-
ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro bin son Vi a -
na – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha 
Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Te o tô -
nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal-
deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 70 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra-
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe-
di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MEN SA GEM Nº 87, DE 2002
(Nº 125/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,

De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, §
1º, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 12 de ou tu bro
de 1986, no art. 42, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº
3.959, de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci -
a ção de Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo
fa zer, do Se nhor Mar co Antô nio Di niz Bran dão, Mi-
nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta,
do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, para, cu mu la ti va men te com o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no da Ta i lân dia,
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao
Re i no do Cam bo ja. 

Os mé ri tos do Emba i xa dor Mar co Antô nio Di-
niz Bran dão, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o
de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da
ane xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res.

Bra sí lia, 27 de fe ve re i ro de 2002. – Mar co
Ma ci el.

EM Nº 00057/DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, 

De acor do com o art. 84. in ci so XXV, da Cons-
ti tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, § lº, do Re gu la -
men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do
pelo De cre to nº 93.325, de lº de ou tu bro de 1986, no
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art. 42, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de l0
de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos-
sa Exce lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se-
na do Fe de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor Mar-
co Anto nio Di niz Bran dão. Mi nis tro de Pri me i ra Clas-
se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen -
te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu-
mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor do Bra-
sil jun to ao Re i no da Ta i lân dia, exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no do Cam bo ja. 

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum Vi tae do Emba i xa -
dor Se nhor Mar co Anto nio Di niz Bran dão, que, jun-
ta men te com a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a -
ção de Vos sa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao
Se na do Fe de ral para exa me por par te de seus ilus-
tres mem bros.

Res pe i to sa men te, Cel so La fer – Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

Mi nis tro de Pri me i ra Clas se Mar co Antô nio Di-
niz Bran dão Nas ci do em Belo Ho ri zon te/MG, 7 de
mar ço de 1949. Fi lho de Wan der ley Go mes Bran dão 
e Cir céa Di niz Bran dão.

CPF: 307243847-15

Cl: 5303

Ba cha rel em Ciên ci as Ju rí di cas e So ci a is,
UFF/RJ. CPCD, IRBr. Cur so de Prá ti ca Di plo má ti ca
e Con su lar. CAE, IRBr.

Ter ce i ro Se cre tá rio, 15 de ja ne i ro de 1974.

Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 2 de fe ve re -
i ro de 1978.

Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 20 de no-
vem bro de 1980.

Con se lhe i ro, me re ci men to, 29 de ju nho de
1987.

Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 24
de ju nho de 1993.

Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 27
de ju nho de 2000

Assis ten te do Che fe da Di vi são de Co o pe ra ção 
Téc ni ca, 1974.

Assis ten te do Che fe do De par ta men to Cul tu ral, 
1974/75.

Assis ten te do Che fe da Di vi são da Áfri ca-II,
1976/77.

Assis ten te do Che fe da Di vi são das Na ções
Uni das, 1983/85.

Sub che fe da Se cre ta ria de Impren sa, 1987/89.

Che fe da Di vi são do Mer ca do Co mum do Sul,
1992/1994.

Di re tor-Ge ral do De par ta men to de Di re i tos Hu-
ma nos e Te mas So ci a is, 1997/2001.

Bis sau, Encar re ga do de Ne gó ci os, em Mis são
Tran si tó ria, 1975.

Was hing ton, Ter ce i ro Se cre tá rio, 1977.

Was hing ton, Se gun do Se cre ta rio, 1978/79.

Was hing ton, Pri me i ro Se cre tá rio, 1980/81.

Ma pu to, Pri me i ro Se cre tá rio, 1981/83.

Ma pu to, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1983.

Pa ris, Con se lhe i ro, 1989/92.

Roma, Mi nis tro-Con se lhe i ro (FAO), 1994.

VI Ses são do Sub gru po Con sul ti vo de Co mér -
cio Bra sil/Esta dos Uni dos da Amé ri ca, Was hing ton,
1979 (as ses sor).

Co mis são Mis ta Bra sil/Mo çam bi que, Ma pu to,
1982 (as ses sor).

Co mi tê de Con tri bu i ções da ONU, 1983/85
(mem bro).

XX Pe río do de Ses sões da CEPAL, Lima, 1984
(de le ga do).

XXXIX Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das,
Nova York, 1984 (as ses sor).

XLI Re u nião Anu al Con jun ta das Assem bléi as
de Go ver na do res do FMI e do BIRD, Was hing ton,
1986 (de le ga do).

Re u niões do Gru po dos 24 (pa í ses em de sen -
vol vi men to) e do Co mi tê Inte ri no do FMI, Was hing -
ton, 1987 (de le ga do).

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da em
vi si ta aos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, à Grã-Bre ta -
nha, à Fran ça, à Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma nha, à
Su í ça, à Itá lia e ao Ja pão, 1987.

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
em vi si ta ao Peru, ao Mé xi co, à Ve ne zu e la e à Cos ta
Rica, 1987.
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Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
na re u nião de Oito Pre si den tes La ti no-Ame ri ca nos,
Aca pul co, 1987.

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do na III Re u nião
do Me ca nis mo Per ma nen te de Con sul ta e Con cer ta -
ção Po lí ti ca, Pun ta del Les te, 1987.

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do em vi si ta ao
Pa ra guai, 1987.

Co mi ti va do Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res nas pos ses dos Pre si den tes
Shan kar, do Su ri na me, Bor ja, do Equa dor, e Stro-
ess ner, do Pa ra guai, 1988.

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
nos en con tros com os Pre si den tes da Argen ti na e
do Uru guai, Ancho re na, 1988.

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
em vi si ta ofi ci al à Co lôm bia e à Bo lí via, 1988.

Co mi ti va do Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res em vi si ta à Chi na e à Ve ne zu e -
la, 1988.

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
na II Re u nião de Pre si den tes La ti no-Ame ri ca nos,
Pun ta del Este, 1988.

Co mi ti va do Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res na XVIII Assem bléia-Ge ral da
OEA, El Sal va dor, 1988.

À dis po si ção do Co man dan te da Una Vem,
Ango la, 1989.

Re u niões do Clu be de Pa ris para a re ne go ci a -
ção das dí vi das da Ni gé ria, 1990, Po lô nia, 1990, e
Zâm bia, 1992, e para o re es ca lo na men to da dí vi da
do Bra sil, 1991 (de le ga do).

VIII, IX e XII Re u niões do Gru po Mer ca do Co-
mum, Mon te vi déu e Assun ção, 1992, 1993 e 1994
(de le ga do). I e II Re u niões Extra or di ná ri as do Gru po 
Mer ca do Co mum do Mer co sul, Mon te vi déu e Assun-
ção, 1993 (de le ga do).

III e V Re u niões do Con se lho do Mer co sul,
Mon te vi déu e Co lô nia, 1992 e 1994 (de le ga do).

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
em vi si ta ofi ci al à Argen ti na e ao Uru guai (1993).

Re u niões de Pla ne ja men to Po lí ti co e Eco nô mi -
co com a Índia, o Ja pão e a Chi na, em Nova De lhi,
Tó quio e Pe quim, 1993 (mem bro da De le ga ção).

37ª a 40ª Ses sões do Co mi tê de Po lí ti cas e
Pro gra mas do Pro gra ma Mun di al de Ali men tos,

Roma, 1994/1995 (che fe ou sub che fe das De le ga -
ções).

I e II Ses sões Extra or di ná ri as e VI Ses são Re-
gu lar da Co mis são de Re cur sos Ge né ti cos da FAO,
Roma, 1994, 1995 e 1996 (che fe ou sub che fe das
De le ga ções).

107ª a 111ª Ses sões do Con se lho da FAO,
Roma, 1994 a 1996 (sub che fe das De le ga ções).

21ª Ses são do Co mi tê de Pes cas da FAO,
Roma, l995 (sub che fe da De le ga ção).

12ª Ses são do Co mi tê de Flo res tas da FAO,
Roma, 1995 (sub che fe da De le ga ção).

Re u niões Mi nis te ri a is da FAO so bre Pes cas e
Flo res tas, Roma, 1995 (de le ga do).

13ª Ses são do Co mi tê de Agri cul tu ra da FAO,
Roma, 1995 (sub che fe da De le ga ção).

60ª Ses são do Co mi tê de Pro du tos de Base da
FAO, Roma, 1995 (de le ga do).

54ª Ses são da Jun ta Exe cu ti va do FIDA,
Roma, 1995 (de le ga do).

28ª Ses são da Con fe rên cia da FAO, Roma,
1995 (sub che fe da De le ga ção).

I e II Ses sões Re gu la res e I Ses são Anu al da
Jun ta Exe cu ti va do Pro gra ma Mun di al de Ali men tos,
Roma, 1996 (sub che fe da De le ga ção).

Re u nião Re gi o nal da Amé ri ca La ti na e do Ca ri -
be so bre Re cur sos Fi to ge né ti cos, Bo go tá, 1996
(che fe da De le ga ção).

XII Ses são Extra or di ná ria do Con se lho da
União Inter na ci o nal para a Pro te ção de No vas Va ri e -
da des Ve ge ta is (UPOV), Roma, 1996 (che fe da De-
le ga ção).

IV con fe rên cia Téc ni ca Inter na ci o nal so bre Re-
cur sos Fi to ge né ti cos, Le ip zig, 1996 (Che fe da De le -
ga ção). Co or de na dor de Co mu ni ca ção So ci al do Mi-
nis té rio da Fa zen da (1985/1987).

Ordem de Rio Bran co, Co men da dor, Bra sil.

Ordem do Mé ri to Na val, Co men da dor, Bra sil.

Ordem do Mé ri to Mi li tar, Ofi ci al, Bra sil.

Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co, Ofi ci al, Bra sil.

Ordem de Fran cis co de Mi ran da, II Clas se, Ve-
ne zu e la.

Ordem Na ci o nal do Mé ri to, Ofi ci al, Fran ça.

Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge -
ral do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Sub se cre ta ria-Ge ral de Po lí ti ca Bi la te ral 
De par ta men to da Ásia e Oce a nia 

Di vi são da Asia e Oce a nia II

CAMBOJA

MAÇO INFORMATIVO

JANEIRO DE 2002

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Sub se cre ta ria-Ge ral de Po lí ti ca Bi la te ral 
De par ta men to da Ásia e Oce a nia

 Di vi são da Ásia e Oce a nia II

CAMBOJA

MAÇO INFORMATIVO

JANEIRO DE 2002

1. Da dos Bá si cos
Nome ofi ci al: Re i no do Cam bo ja
Su per fí cie: 181.035 km2

Po pu la ção: 12,2 mi lhões
Lín gua ofi ci al: Khmer
Ca pi tal: Phnom Penh
For ma de go ver no: Mo nar quia Par la men ta ris ta
Che fe de Esta do: Rei No ro dom Si ha nouk
Che fe de Go ver no: Pri me i ro-Mi nis tro Hun Sen
Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res: Hor Nam hong
Mo e da: Riel (CR)
PIB: US$ 3.2 bi lhões
PLB “per ca pi ta”: US$ 262
Cres ci men to real do PIB (%): 5,0
Co mér cio ex te ri or: Expor ta ções (fob) = US$

1.995 mi lhões Impor ta ções (cif) = US$ 2.002 mi lhões
Inter câm bio co mer ci al = US$ 3.997 mi lhões

2. Tra ços His tó ri cos Ge ra is
Nos pri me i ros anos do sé cu lo IX, as ri va li da des

en tre os Khmer no Del ta do Me kong re sul ta ram em
um im pé rio al ta men te cen tra li za do na re gião de
Angkor. Após um pe río do de evi den te de clí nio po lí ti -
co, Angkor foi in va di da pelo Re i no da Ta i lân dia em
1431, o que le vou a uma pro gres si va di mi nu i ção ter ri -
to ri al do Impé rio Angko ri a no ao lon go dos sé cu los se-
guin tes.

Já no sé cu lo XIX, de vi do às ame a ças de in va -
sões ter ri to ri a is dos vi zi nhos Vi et nam e Ta i lân dia. A
mo nar quia Khmer bus cou pro te ção jun to ao Esta do
fran cês, o que pro por ci o nou a ane xa ção do Cam bo ja

à Indo chi na Fran ce sa. Esse do mí nio fran cês es ten -
deu-se até me a dos do sé cu lo XX, quan do os ja po ne -
ses, em 1945, de pu se ram a ad mi nis tra ção co lo ni al no
Cam bo ja e ins ta la ram um novo Go ver no Khmer sob a
li de ran ça do Rei No ro dom Si ha nouk. Um ano de po is,
em 1946, o Rei Si ha nouk, te men do as pres sões dos
gru pos anti-mo nár qui cos, re a pro xi mou o Cam bo ja da
Fran ça. A in de pen dên cia de fi ni ti va do Cam bo ja foi ra-
ti fi ca da com a Fran ça em 1954.

Nas vés pe ras das pri me i ras ele i ções na ci o na is
após a in de pen dên cia, o Rei Si ha nouk ab di cou ao
tro no para fun dar e li de rar o seu pró prio par ti do, o Co-
mu ni da de Po pu lar So ci a lis ta, as su min do o tí tu lo de
Prín ci pe Si ha nouk. O Co mu ni da de Po pu lar So ci a lis ta
foi o par ti do ven ce dor das ele i ções. E o Prín ci pe Si ha -
nouk do mi nou o ce ná rio po lí ti co do Cam bo ja por quin-
ze anos.

O Cam bo ja se viu ra pi da men te en vol vi do na
guer ra en tre o Vi et nam e os Esta dos Uni dos. Ape sar
de não ser um sim pa ti zan te do co mu nis mo, o Prín ci -
pe Si ha nouk au to ri zou os vi et na mi tas a ins ta la rem
ba ses mi li ta res no Cam bo ja e a uti li za rem o por to de
Si ha nouk vil le. Te me ro so com as pos sí ve is con se -
qüên ci as da vi tó ria vi et na mi ta para o Cam bo ja, o prín-
ci pe trans fe riu o seu apo io para os nor te-ame ri ca nos,
fato que con tri bu iu ain da mais para a lo ca li za ção de
al guns con fli tos no ter ri tó rio na ci o nal. Além do mais,
este apo io dado aos Esta dos Uni dos pro vo cou o for-
ta le ci men to, atra vés do su por te vi et na mi ta, do Par ti do 
Co mu nis ta Kam pu chea, tam bém co nhe ci do por
Khmer Ver me lho.

Em 1970, o en tão Pri me i ro-Mi nis tro, Te nen -
te-Ge ne ral Lon Nol, li de rou os mi li ta res dis si den tes
em um bem-su ce di do gol pe de es ta do. A Mo nar quia
foi ex tin ta, a Re pú bli ca Khmer pro cla ma da e Lon Nol
foi ele i to pre si den te em 1972.

Uni dos ape nas pela sua opo si ção mú tua ao re-
gi me do Pre si den te Lon Nol, o Prín ci pe Si ha nouk e o
já po de ro so Khmer Ver me lho, li de ra do por Pol Pot,
jun ta ram suas for ças e mer gu lha ram o Cam bo ja em
uma guer ra ci vil. Ao mes mo tem po os Esta dos Uni-
dos, os qua is es ta vam dan do su por te fi nan ce i ro ao
novo pre si den te, ini ci a vam ata ques ter res tres a ba ses 
co mu nis tas no Cam bo ja. Como re sul ta do, hou ve um
for te êxo do ru ral e li mi ta ções na pro du ção de ali men -
tos, além do con tro le da ca pi tal por par te do Khmer
Ver me lho em abril de 1972.

Em 1976, o Khmer Ver me lho, após iso lar po li ti -
ca men te o Prín ci pe Si ha nouk, to mou o po der e es ta -
be le ceu um Esta do al ta men te au to ri tá rio e cen tra li za -
do. O re gi me im plan ta do por Pol Pot fez mi lha res de
pre sos, abo liu a mo e da na ci o nal, for çou o êxo do ur-
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ba no para a re a li za ção do tra ba lho es cra vo no cam po, 
pra ti ca men te eli mi nou a in dús tria na ci o nal e exe cu tou 
seus opo si to res. Esti ma-se que os as sas si na tos co-
man da dos pelo Khmer te nham ca u sa do de 800 mil a
2,5 mi lhões de mor tes.

As re la ções di plo má ti cas en tre o Cam bo ja e o
Vi et nam to ma ram-se mais di fí ce is em 1977. Com a in-
va são vi et na mi ta em 1978, as for ças de Pol Pot fo ram
em pur ra das para o oes te do Cam bo ja e um go ver no
co mu nis ta foi ins ta la do com o su por te do Vi et nam.

Após doze anos de do mí nio vi et na mi ta no Cam-
bo ja, os cin co mem bros per ma nen tes do Con se lho de
Se gu ran ça da ONU ini ci a ram, em 1990, a ne go ci a ção 
de um acor do para a in de pen dên cia do Cam bo ja. A
ex-União So vié ti ca es ti mu lou o Vi et nam e o Cam bo ja
a ace i ta rem a in ter ven ção li mi ta da das Na ções Uni-
das para a tran si ção po lí ti ca do país. Des sa for ma, em
1992, o Con se lho de Se gu ran ça da ONU apro vou
uma ma ci ça ope ra ção de paz im ple men ta da pela Au-
to ri da de Tran si tó ria da ONU no Cam bo ja.

3. Orga ni za ção Po lí ti ca do Esta do

A Cons ti tu i ção de 1993 es ta be le ce a mo nar -
quia como re gi me po lí ti co do Cam bo ja. O Rei No ro -
dom Si ha nouk (vi ta lí cio), na fun ção de Che fe de
Esta do, é o res pon sá vel pela in di ca ção do Pri me i -
ro-Mi nis tro. Os mem bros do Ga bi ne te são es co lhi -
dos pelo Pri me i ro-Mi nis tro e de vem ser apro va dos
pelo Rei.

No ano de 1998, um acor do de co a li zão es ti -
pu lou que o Par la men to se ria sub di vi di do en tre uma
casa su pe ri or, o Se na do, e uma casa in fe ri or, a an ti -
ga Assem bléia Na ci o nal. A Cons ti tu i ção ga ran te po-
de res le gis la ti vos ex clu si vos à Assem bléia Na ci o nal, 
a qual é com pos ta por 122 mem bros.

O Se na do tem 61 mem bros, den tre os qua is
dois são in di ca dos pelo Rei e os de ma is são apon-
ta dos pe los par ti dos po lí ti cos de acor do com a pro-
por ção de ca de i ras des tes na Assem bléia Na ci o nal.
Cabe ao Se na do o pa pel de re vi sar as leis apro va -
das na Assem bléia Na ci o nal, além de ser um co or -
de na dor en tre essa Assem bléia e o Go ver no. O Se-
na do toma as de ci sões fi na is re la ti vas aos as sun tos
le gis la ti vos. Em caso de au sên cia do Rei, o Pre si -
den te do Se na do de sem pe nha a fun ção de Che fe
de Esta do.

4. Po lí ti ca Inter na
Dos 39 par ti dos po lí ti cos que com pe ti ram nas

ele i ções de ju lho de 1998, so men te três – o PPC, o
FUNCINPEC e o PSR – as su mi ram ca de i ras no Par-
la men to. O PPC é o par ti do com ma i or re pre sen ta ção

nas duas ca sas, sen do o seu lí der, Che am Sim, o atu-
al Pre si den te do Se na do.

O Par ti do Po pu lar do Cam bo ja (PPC) tem, nos
úl ti mos anos, do mi na do as For ças Arma das, a Po lí cia 
e o Po der Ju di ciá rio. Para re e qui li brar este jogo de po-
der, dois co-mi nis tros – um do PPC e um da Fren te
Uni da Na ci o nal para um Cam bo ja Inde pen den te, Ne-
u tro, Pa cí fi co e Co o pe ra ti vo (FUNCINPEC) – fo ram
in di ca dos para se rem os Mi nis tros da De fe sa e do
Inte ri or, res pec ti va men te.

O Fun cin pec é mar ca do pelo fac ci o na lis mo. A
ca rac te rís ti ca prin ci pal do par ti do é a sua iden ti fi ca -
ção com o re gi me mo nár qui co.

O Par ti do Sam Ra insy (PSR) é o úni co de opo si -
ção re pre sen ta do na Assem bléia Na ci o nal. Fun da do
em no vem bro de 1995 pelo ex-mem bro do Fun cin pec
e Mi nis tro da Eco no mia, Sam Ra insy, o par ti do é al ta -
men te crí ti co ao go ver no, es pe ci al men te ao PPC.

O Khmer Ver me lho não é mais uma for ça po lí -
ti ca re le van te. Nos úl ti mos anos, este de clí nio está
re la ci o na do à po lí ti ca do Go ver no, que tem es ti mu la -
do os mem bros do Khmer Ver me lho a de ser ta rem.
O bra ço di re i to de Pol Pot, Ieng Sary, de ser tou em
agos to de 1996 e fun dou o Mo vi men to Uni do De mo -
crá ti co Na ci o nal (MUDN). Em 1997 Pol Pot foi con-
de na do a pri são per pé tua, mas veio a fa le cer al gu -
mas se ma nas de po is. Ao lon go de 1998 e 1999, a
par tir de uma ini ci a ti va do Go ver no, os úl ti mos gran-
des lí de res do Khmer Ver me lho fo ram cap tu ra dos e
al guns des ses jul ga dos.

5. Po lí ti ca Exter na

As re la ções do Cam bo ja com os Esta dos Uni-
dos e a União Eu ro péia fo ram bas tan te di fí ce is em
boa par te da dé ca da de 1990. No en tan to, des de a
ins ta la ção do novo go ver no em no vem bro de 1998,
o in ter câm bio com es tes ato res me lho rou con si de ra -
vel men te.

O Cam bo ja re ce beu o sta tus de ob ser va dor
na Asso ci a ção das Na ções do Su des te Asiá ti co
(ASEAN) em 1995. No en con tro da ASEAN re a li za -
do na ci da de de Ha nói, em de zem bro de 1998, fi cou 
de ci di da a ad mis são do Cam bo ja na Asso ci a ção. O
país tor nou-se ofi ci al men te mem bro em abril de
1999.

Sob a ad mi nis tra ção do Pri me i ro-Mi nis tro Hun
Sen, o Cam bo ja vem es tre i tan do o seu con ta to com
a Chi na, le van do em con ta que o oes te chi nês é
uma fon te po ten ci al de in ves ti men tos e de co mér cio.

As re la ções do Cam bo ja com a Ta i lân dia e o
Vi et nam, ape sar das evi den tes ati vi da des de co o pe -
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ra ção co mer ci al en tre es ses pa í ses, são mar ca das
pe las dis pu tas ter ri to ri a is nas fron te i ras. A si tu a ção
dos vi et na mi tas re si den tes no Cam bo ja me lho rou
sen si vel men te a par tir da pos se do atu al Pri me i ro Mi -
nis tro, o qual sem pre de mons trou sim pa tia a Ha nói.

6. Eco no mia

A agri cul tu ra é a ati vi da de eco nô mi ca do mi nan te 
no Cam bo ja, cor res pon den do a 43% do PIB em 1998.
A in dús tria e os ser vi ços cor res pon de ram, res pec ti va -
men te, a 37% e 15% do PIB no mes mo pe río do.

A gran de ma i o ria da pro du ção ru ral gira em
tor no do ar roz. A ma de i ra e a bor ra cha tam bém são
mer ca do ri as im por tan tes na pa u ta de ex por ta ção do
país. De vi do à pre cá ria tec no lo gia uti li za da, a ren ta -
bi li da de da agri cul tu ra no Cam bo ja está for te men te
atre la da às con di ções cli má ti cas da re gião, fato este
que tem le va do o Go ver no a au men tar os in ves ti -
men tos in fra-es tru tu ra is para a ma xi mi za ção dos re-
sul ta dos.

O tu ris mo é uma im por tan te fon te de ar re ca da -
ção de ca pi ta is. A in dús tria do tu ris mo so freu um for-
te re tro ces so nos anos de 1997 e 1998 de vi do a fa-
to res como a cri se asiá ti ca e a ins ta bi li da de da po lí -
ti ca na ci o nal. No en tan to, esta ba i xa foi se gui da por
um cres ci men to de 45% no ano de 1999, o que sig-
ni fi cou a en tra da de US$126 mi lhões no país. O
Cam bo ja vem in ten si fi can do a uti li za ção de re cur sos 
fi nan ce i ros para mo der ni zar a in fra-es tru tu ra do seu
se tor tu rís ti co.

O con su mo pri va do re pre sen tou 86% do PIB
em 1997. Este con su mo é pre do mi nan te men te ru ral, 
ao pas so que nas ci da des – como Phnom Penh, Si-
ha nouk vil le e Siem Reap – o con su mo pri va do é
mais in flu en ci a do pe los co mér ci os do més ti co e ex te -
ri or, e pelo tu ris mo. O con su mo pú bli co re pre sen tou
ape nas 8,8% dos gas tos do PIB em 1997, o que re-
fle te a fra gi li da de fis cal do Go ver no.

Em 1999, o cres ci men to real do PIB foi, se gun -
do o FMI, de 4,3% con tra 1% no ano an te ri or. Essa
ex pres si va re cu pe ra ção eco nô mi ca deve-se ao re-
tor no da es ta bi li da de po lí ti ca, ao au men to da pro du -
ti vi da de da agri cul tu ra e à ma i or adap ta ção do Go-
ver no do Cam bo ja pe ran te os efe i tos da cri se fi nan -
ce i ra da Ásia. No en tan to, o cres ci men to de 1999 fi-
cou bem aba i xo da mé dia exis ten te no pe río do an te -
ri or à cri se asiá ti ca, épo ca em que as ta xas de cres-
ci men to su pe ra vam os 7%. Em 2000 o cres ci men to
real do PIB al can çou 5,0%, se gun do es ti ma ti va do
The Eco no mist Intel li gen ce Unit.

O ter ri tó rio do Cam bo ja é rico em re cur sos mi-
ne ra is, ape sar da ain da in ci pi en te ex plo ra ção des-
ses re cur sos. O Go ver no tem pro cu ra do, a par tir de
me di das to ma das em 1997, atra ir in ves ti do res e em-
pre sas es tran ge i ras para apri mo rar a ex tra ção do
gás na tu ral e de óle os, além de es ti mu lar pes qui sas
para a iden ti fi ca ção e ex plo ra ção das ja zi das de
ouro exis ten tes no país.

7. Re la ções Bi la te ra is

As re la ções en tre o Bra sil e o Cam bo ja ain da
são pou co ex pres si vas. Ga nha ram al gum di na mis -
mo a par tir de 1994, quan do foi as si na da, em Nova
York, a De cla ra ção Con jun ta de Re a ti va ção das Re-
la ções Di plo má ti cas en tre os dois pa í ses e o Bra sil
re a briu a Emba i xa da na que le país, cu mu la ti va men te 
com Bang kok, que ha via sido fe cha da, em bo ra sem
ca rac te ri zar rom pi men to de re la ções di plo má ti cas,
em 1966.

Em maio de 2000, o Prín ci pe No ro dom Ra na -
riddh, Pre si den te da Assem bléia do Re i no do Cam-
bo ja, re a li zou en con tros com o en tão Pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos, Mi chel Te mer, e o en tão Mi-
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, Emba i xa -
dor Luiz Fe li pe Lam pre ia. Até a pre sen te data, ne-
nhu ma alta au to ri da de bra si le i ra re a li zou vi si ta ao
Cam bo ja.

O in ter câm bio co mér cio en tre os dois pa í ses é
mo des to, al can çan do cer ca de US$1 mi lhão em
2000. O Bra sil tem re gis tra do nos úl ti mos anos su-
pe rá vit na ba lan ça bi la te ral. Os prin ci pa is pro du tos
do in ter câm bio são a bor ra cha, con fec ções e ma te ri -
al elé tri co, do lado das ex por ta ções cam bo ja nas, e o
fumo, do lado das ex por ta ções bra si le i ras.

Algu mas em pre sas bra si le i ras iden ti fi ca ram ni-
chos, tan to na área de bens como na de ser vi ços,
com po ten ci al de cres ci men to (equi pa men tos agrí-
co las, ma te ri al de cons tru ção, mo to res, plás ti cos e
de ri va dos, ge ra ção e trans mis são de ener gia, in-
fra-es tru tu ra ro do viá ria, pes ca, etc).

A COPEL (Com pa nhia Pa ra na en se de Ener-
gia), as so ci a da à Bras po wer, já pre sen te na Chi na e
no Vi et nam, bus ca am pli ar a sua pre sen ça no Su-
des te Asiá ti co, par ti ci pan do da ela bo ra ção de pro je -
tos de vi a bi li da de e de es tu dos de im pac to am bi en -
tal na área de ge ra ção e trans mis são de ener gia. O
Cam bo ja tem gran de po ten ci al hi dre lé tri co (ape nas
36% da ca pa ci da de ins ta la da é hi dre lé tri ca) e pode
ser um ex por ta dor de ener gia para os pa í ses da re-
gião, em par ti cu lar a Ta i lân dia.
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MENSAGEM Nº 88, DE 2002
(Nº 126/2002, na ori gem) 

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, §
1º, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº93.325, de 1º de ou tu bro de
1986, no art. 42, § lº, do Ane xo 1 ao De cre to nº3.959,
de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de
Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do
Se nhor Mar co Antô nio Di niz Bran dão, Mi nis tro de Pri-
me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para, cu mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to ao Re i no da Ta i lân dia, exer cer o car go
de Emba i xa dor do Bra sil jun to à União de Mi an mar.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Mar co Antô nio Di niz
Bran dão, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de-
sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa
in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 27 de fe ve re i ro de 2002. – Mar co Ma ci el.

EM Nº 00058/DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons-
ti tu i ção, e com o dis pos to no art. 56 § 1º , do Re gu -
la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do
pelo De cre to nº 93.325, de lº de ou tu bro de 1986, no
art. 42, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10
de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos-
sa Exce lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se-
na do Fe de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor Mar-
co Anto nio Di niz Bran dão, Mi nis tro de Pri me i ra Clas-
se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen -
te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu-
mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor do Bra-
sil jun to ao Re i no da Ta i lân dia,. exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à União de Mi an mar.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur rí cu lum Vi tae do Emba i xa -
dor Se nhor Mar co Anto nio Di niz Bran dão, que, jun-
ta men te com a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a -
ção de Vos sa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao
Se na do Fe de ral para exa me por par te de seus ilus-
tres mem bros.

Res pe i to sa men te, Cel so La fer – Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CUR RI CU LUM VI TAE

Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
Mar co Antô nio Di niz Bran dão

Nas ci do em Belo Ho ri zon te/MG, 7 de mar ço de
1949 Fi lho de Wan der ley Go mes Bran dão e Cir céa
Di niz Bran dão.

CPF: 30724384715
CI: 5303
Ba cha rel em Ciên ci as Ju rí di cas e So ci a is,

UFF/RJ. CPCD, IRBr. Cur so de Prá ti ca Di plo má ti ca e
Con su lar. CAE, IRBr.

Ter ce i ro Se cre tá rio, 15 de ja ne i ro de 1974.
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 2 de fe ve re i -

ro de 1978.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 20 de no-

vem bro de 1980.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 29 de ju nho de

1987.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 24

de ju nho de 1993
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 27

de ju nho de 2000

Assis ten te do Che fe da Di vi são de Co o pe ra ção 
Téc ni ca, 1974

Assis ten te do Che fe do De par ta men to Cul tu ral,
1974/75

Assis ten te do Che fe da Di vi são da Áfri ca-II,
1976/77,

Assis ten te do Che fe da Di vi são das Na ções Uni-
das, 1983/85,

Sub che fe da Se cre ta ria de Impren sa, 1987/89,
Che fe da Di vi são do Mer ca do Co mum do Sul,

1992/1994
Di re tor-Ge ral do De par ta men to de Di re i tos Hu-

ma nos e Te mas So ci a is, 1997/2001

Bis sau, Encar re ga do de Ne gó ci os, em Mis são
Tran si tó ria, 1975

Was hing ton, Ter ce i ro Se cre ta rio, 1977
Was hing ton, Se gun do Se cre tá rio, 1978/79
Was hing ton, Pri me i ro Se cre tá rio, 1980/81
Ma pu to, Pri me i ro Se cre tá rio, 1981/83
Ma pu to, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1983
Pa ris, Con se lhe i ro, 1989/92
Roma, Mi nis tro-Con se lhe i ro (FAO), 1994

VI Ses são do Sub gru po Con sul ti vo de Co mér -
cio Bra sil/Esta dos Uni dos da Amé ri ca
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Was hing ton, 1979 (as ses sor)

Co mis são Mis ta Bra sil/Mo çam bi que, Ma pu to,
1982 (as ses sor)

Co mi tê de Con tri bu i ções da ONU, 1983/85
(mem bro)

XX Pe río do de Ses sões da CEPAL, Lima, 1984
(de le ga do)

XXXIX Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das,
Nova York, 1984 (as ses sor)

XLI Re u nião Anu al Con jun ta das Assem bléi as
de Go ver na do res do FMI e do BIRD, Was hing ton,
1986 (de le ga do)

Re u niões do Gru po dos 24 (pa í ses em de sen -
vol vi men to) e do Co mi té Inte ri no do FM1, Was hing -
ton, 1987 (de le ga do)

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da em
vi si ta aos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, à Grã-Bre ta -
nha, à Fran ça, à Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma nha, à
Su i ça, à Itá lia e ao Ja pão, 1987

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
em vi si ta ao Peru, ao Mé xi co, à Ve ne zu e la e à Cos ta 
Rica, 1987

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
na re u nião de Oito Pre si den tes La ti no-Ame ri ca nos,
Aca pul co, 1987.

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do na III Re u nião
do Me ca nis mo Per ma nen te de Con sul ta e Con cer ta -
ção Po lí ti ca, Pun ta Del Les te, 1987

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do em vi si ta ao
Pa ra guai, 1987

Co mi ti va do Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res nas pos ses dos Pre si den tes
Shan kar, do Su ri na me, Bor ja, do Equa dor, e Stro-
ess ner, do Pa ra guai, 1988

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
nos en con tros com os Pre si den tes da Argen ti na e
do Uru guai, Ancho re na, 1988

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
em vi si ta ofi ci al à Co lôm bia e à Bo lí via, 1988

Co mi ti va do Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res em vi si ta à Chi na e à Ve ne zu e -
la, 1988

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
na II Re u nião de Pre si den tes La ti no-Ame ri ca nos,
Pun ta del Les te, 1988

Co mi ti va do Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res na XVIII Assem bléia-Ge ral da
OEA., El Sal va dor, 1988

A dis po si ção do Co man dan te da UNA VEM,
Ango la, 1989

Re u niões do Clu be de Pa ris para a re ne go ci a -
ção das di vi das da Ni gé ria, 1990, Po lô nia, 1990, e
Zâm bia, 1992, e para o re es ca lo na men to da dí vi da
do Bra sil, 1991 (de le ga do)

VIII, IX e XII Re u niões do Gru po Mer ca do Co-
mum, Mon te vi déu e Assun ção, 1992, 1993 e 1994
(de le ga do)

I e II Re u niões Extra or di ná ri as do Gru po Mer-
ca do Co mum do Mer co sul, Mon te vi déu e Assun ção,
1993 (de le ga do)

III e V Re u niões do Con se lho do Mer co sul,
Mon te vi déu e Co lô nia, 1992 e 1994 (de le ga do)

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
em vi si ta ofi ci al à Argen ti na e ao Uru guai (1993)

Re u niões de Pla ne ja men to Po lí ti co e Eco nô mi -
co com a India, o Ja pão e a Chi na, em Nova De lhi.

Tó quio e Pe quim, 1993 (mem bro da De le ga -
ção)

37ª a 40ª Ses sões do Co mi tê de Po li ti cas e
Pro gra mas do Pro gra ma Mun di al de Ali men tos,
Roma, 1994/1995 (che fe ou sub che fe das De le ga -
ções)

I e II Ses sões Extra or di ná ri as e VI Ses são Re-
gu lar da Co mis são de Re cur sos Ge né ti cos da FAO,
Roma, 1994, 1995 e 1996 (che fe ou sub che fe das
De le ga ções)

107ª a 111ª Ses sões do Con se lho da FAO,
Roma, 1994 a 1996 (sub che fe das De le ga ções)

21ª Ses são do Co mi tê de Pes cas da FAO,
Roma, l995 (sub che fe da De le ga ção)

l2ª Ses são do Co mi tê de Flo res tas da FAO,
Roma, 1995 (sub che fe da De le ga ção)

Re u niões Mi nis te ri a is da FAO so bre Pes cas e
Flo res tas, Roma, 1995 (de le ga do)

l3ª Ses são do Co mi tê de Agri cul tu ra da FAO,
Roma, 1995 (sub che fe da De le ga ção)

60ª Ses são do Co mi tê de Pro du tos de Base da
FAO, Roma, 1995 (de le ga do)

54ª Ses são da Jun ta Exe cu ti va do FIDA,
Roma, 1995 (de le ga do)
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28ª Ses são da Con fe rên cia da FAO, Roma,
1995 (sub che fe da De le ga ção)

I e II Ses sões Re gu la res e I Ses são Anu al da
Jun ta Exe cu ti va do Pro gra ma Mun di al de Ali men tos,
Roma, 1996 (sub che fe da De le ga ção)

Re u nião Re gi o nal da Amé ri ca La ti na e do Ca ri -
be so bre Re cur sos Fi to ge né ti cos, Bo go tá, 1996
(che fe da De le ga ção)

XII Ses são Extra or di ná ria do Con se lho da
União Inter na ci o nal para a Pro te ção de No vas Va ri e -
da des Ve ge ta is (UPOV), Roma, 1996 (che fe da De-
le ga ção)

IV con fe rên cia Téc ni ca Inter na ci o nal so bre Re-
cur sos Fi to ge né ti cos, Le ip zig, 1996 (che fe da De le -
ga ção)

Co or de na dor de Co mu ni ca ção So ci al do Mi nis -
té rio da Fa zen da (1985/1987)

Ordem de Rio Bran co, Co men da dor, Bra sil
Ordem do Mé ri to Na val, Co men ta dor, Bra sil
Ordem do Mé ri to Mi li tar, Ofi ci al, Bra sil
Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co, Ofi ci al, Bra sil
Ordem de Fran cis co de Mi ran da, II Clas se, Ve-

ne zu e la
Ordem Na ci o nal do Mé ri to. Ofi ci al, Fran ça
Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, – Di re tor-Ge -

ral do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Sub se cre ta ria-Ge ral de Po lí ti ca Bi la te ral
De par ta men to da Ásia e Oce a nia

Di vi são da Ásia e Oce a nia II

MI AN MAR

MAÇO INFOR MA TI VO

JA NE I RO DE 2002

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Sub se cre ta ria-Ge ral de Po lí ti ca Bi la te ral
De par ta men to da Ásia e Oce a nia

Di vi são da Ásia e Oce a nia II

MIANMAR

MAÇO INFORMATIVO

JANEIRO DE 2002

1. Da dos Bá si cos
Nome ofi ci al: União de Mi an mar
Su per fí cie: 676.577 km2

Po pu la ção: 49 mi lhões
Lín gua ofi ci al: Bir ma nês
Ca pi tal: Yan gon
For ma de go ver no: Re pú bli ca So ci a lis ta
Che fe de Esta do: Ge ne ral Than Shwe
Che fe de Go ver no: Ge ne ral Than Shwe
Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res: Win Aung
Mo e da: Kyat (di vi di do em 100 pyas)
PIB: US$6 bi lhões
PIB per ca pi ta: US$122,45
Cres ci men to real do PIB (%): 6,2
Co mér cio ex te ri or: Expor ta ções (fob) =

US$1.854 mi lhões 
Impor ta ções (cif) = US$2.315 mi lhões
Inter câm bio co mer ci al = US$4.169 mi lhões

2. Tra ços His tó ri cos Ge ra is

A po pu la ção da an ti ga Bir mâ nia, atu al Mi an -
mar, des cen de de tri bos mon góis que se ins ta la ram
na re gião no sé cu lo VII da era cris tã. Cons ti tu í ram
um Esta do uni fi ca do em 1054, com a fun da ção da
di nas tia Pa gan por Anaw rah ta, in tro du tor do bu dis -
mo no país. A di nas tia dura até 1287, quan do a Bir-
mâ nia foi in va di da pe los mon góis de Ku blai Khan. A
re gião frag men tou-se em pe que nos Esta dos pe los
cin co sé cu los sub se qüen tes, até a re u ni fi ca ção, em
1752, sob a li de ran ça de Alang pa ya.

Em 1886 a Bir mâ nia pas sou para o do mí nio
bri tâ ni co após três guer ras an glo-bir mâ ni cas. O mo-
vi men to na ci o na lis ta con tra o Go ver no bri tâ ni co le-
vou à cri a ção da Liga Anti-Fa cis ta pela Li ber da de
Po pu lar sob o co man do de Aung San e U Nu, que
de fen dia a in de pen dên cia da co lô nia.

Em ju lho de 1947, quan do as ne go ci a ções
pró-in de pen dên cia es ta vam avan ça das, Aung San
foi as sas si na do; U Nu tor nou-se Pri me i ro-Mi nis tro
após a in de pen dên cia em 4 de ja ne i ro de 1948. A
Liga Anti-Fa cis ta go ver nou por mais dois pe río dos
ele i to ra is e Mi an mar vi veu anos de Go ver no de mo -
crá ti co.

Mi an mar cons ti tui uma re pú bli ca so ci a lis ta des-
de que o Ge ne ral Ne Win in tro du ziu, em 1962, a de-
no mi na da “via do so ci a lis mo da Bir mâ nia”, ou seja,
uma mes cla de bu dis mo, na ci o na lis mo e mar xis mo.
O Ge ne ral Ne Win go ver nou di ta to ri al men te du ran te
26 anos, ado tan do, por meio do Par ti do do Pro gra -
ma So ci a lis ta Bur mês, um mo de lo eco nô mi co iso la -
ci o nis ta e auto-su fi ci en te que man te ve o país es tag -
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na do. Em 1974, a nova Cons ti tu i ção es ta be le ceu Mi-
an mar como país so ci a lis ta uni par ti dá rio.

Atu al men te, a po pu la ção de Mi an mar é es ti ma -
da em cer ca de 48 mi lhões de ha bi tan tes. Os prin ci -
pa is gru pos ét ni cos são os “Myam na”, os “Mon”,
“Chin”, “Shan”, “Wa”, “Pa la ung”, “Naga” e “Ka ren”. A
pre sen ça des tes gru pos no ter ri tó rio de Mi an mar re-
mon ta a vá ri os sé cu los e, com o tem po, as li nhas di-
vi só ri as en tre os di ver sos gru pos ét ni cos aca ba ram
sen do di lu í das. Não há es ti ma ti vas con fiá ve is das di-
fe ren tes po pu la ções. Como no res to do Su des te
Asiá ti co, ha via co mu ni da des nu me ro sas de in di a nos 
e chi ne ses, mas que de i xa ram o país em duas on-
das: a pri me i ra, após a Se gun da Gu er ra Mun di al, e
a se gun da em 1963, quan do o co mér cio foi na ci o na -
li za do. A re li gião do mi nan te é o bu dis mo. O idi o ma
prin ci pal é o bir ma nês, mas vá ri os ou tros, tam bém
per ten cen tes à fa mí lia sino-ti be ta na, são fa la dos no
país.

3. Orga ni za ção Po lí ti ca do Esta do

Mi an mar é uma re pú bli ca so ci a lis ta. A or ga ni -
za ção po lí ti ca do es ta do é cen tra li za da, apre sen tan -
do ins ti tu i ções de pen den tes do Con se lho de Esta do
para a Paz e o De sen vol vi men to (SPDC). Essa fra gi -
li da de ins ti tu ci o nal pode ser exem pli fi ca da pelo fato
de ter ocor ri do so men te uma ele i ção a ní vel na ci o -
nal em todo a his tó ria do país (1990).

4. Po lí ti ca Inter na

Após o gol pe mi li tar re a li za do em se tem bro de
1988, a Lei do Esta do (Sta te Law) e o Con se lho
para a Res ta u ra ção da Lei e da Ordem (SLORC)
são as duas for ças po lí ti cas que con tro lam o po der
em Mi an mar. A par tir de 1997, o SLORC pas sou a
ser cha ma do de Con se lho de Esta do para a Paz e o
De sen vol vi men to (SPDC). O SPDC con tro la to dos
os ór gãos do apa ra to es ta tal.

Em 1988, pro tes tos es tu dan tis con tra o re gi me
po lí ti co de Mi an mar fo ram su fo ca dos de for ma san-
gren ta, sen do que um novo re gi me mi li tar con so li -
dou-se. Em maio de 1990, ele i ções para o es ta be le -
ci men to de uma as sem bléia cons ti tu in te de ram uma
ma i o ria de 80% à Liga Na ci o nal para a De mo cra cia
(NLD), opo si ci o nis ta, li de ra da por Daw Aung San
Suu Kyi. Após ter a Jun ta Mi li tar de ter mi na do a nu li -
da de das ele i ções, Suu Kyi foi co lo ca da em pri são
do mi ci li ar de 1991 a 1995.

O Ge ne ral Than Shwe, que as su miu o Con se -
lho de Esta do em 1992, to mou me di das li be ra li zan -
tes, com a li ber ta ção de mais de 2000 pri si o ne i ros
po lí ti cos, a sus pen são do to que de re co lher e a ins-
ta u ra ção de cor tes ci vis. Ao mes mo tem po, bus cou
ne go ci ar a pa ci fi ca ção dos gru pos ét ni cos que lu ta -
vam por ma i or au to no mia. As pro pos tas de re for ma
po lí ti ca do Go ver no ain da ten dem, no en tan to, a de i -
xar os mi li ta res com o ple no con tro le do país, con ce -
den do es pa ço ape nas sim bó li co à opo si ção.

Em 1995, pres si o na dos pelo cres cen te des-
con ten ta men to da co mu ni da de in ter na ci o nal, os mi-
li ta res re la xa ram a pri são do mi ci li ar de Suu Kyi,
man ti da, po rém, sob se ve ra vi gi lân cia. Ela se tor na
Se cre tá ria-Ge ral da Liga Na ci o nal pela De mo cra cia,
prin ci pal gru po de opo si ção.

A Jun ta Mi li tar de Mi an mar tem en fren ta do
su ces si vas ações de re sis tên cia ar ma da de vá ri os 
gru pos ét ni cos mi no ri tá ri os nos es ta dos fron te i ri -
ços. A Asso ci a ção da União do De sen vol vi men to
da So li da ri e da de (USDA), atu al men te com 12 mi-
lhões de mem bros, foi for ma da em 1993 para ser
uma or ga ni za ção ali a da à Jun ta Mi li tar. As po lí ti -
cas au to ri tá ri as e o acir ra men to dos con fli tos ar-
ma dos re sul ta ram no au men to do nú me ro de pes-
so as de sa pa re ci das no país, de re fu gi a dos e da
mi gra ção de qua se 1 mi lhão de tra ba lha do res para
a Ta i lân dia.

La u re a da com o Prê mio No bel da Paz em
1991, Suu Kyi tem atu a do com em pe nho em fa vor
da aber tu ra de um diá lo go en tre o re gi me, os dis si -
den tes e as mi no ri as ét ni cas a res pe i to do fu tu ro po-
lí ti co do país.

5. Po lí ti ca Exter na

Em ma té ria de po lí ti ca ex ter na, Mi an mar tem,
des de que se tor nou in de pen den te, em 1948, ado ta -
do uma po si ção de não-ali nha men to, prin ci pal men te 
ao lon go da Gu er ra Fria. Em ra zão des te po si ci o na -
men to, man te ve-se afas ta da dos con fli tos re gi o na is.
Ao se to mar um país so ci a lis ta, em 1962, Mi an mar
pro cu rou não se en vol ver em cri ses lo ca is e in ter na -
ci o na is, bus can do tra tar de seus pró pri os in te res ses
in ter nos. Mi an mar tem ado ta do uma po lí ti ca de ne u -
tra li da de es tri ta. Con si de ra-se “ami go de to dos, po-
rém ali a do de nin guém”, po lí ti ca essa que con ti nu ou 
a nor te ar as re la ções in ter na ci o na is do país após o
fim da Gu er ra Fria.

Um dos prin ci pa is pro ble mas que Mi an mar tem
en fren ta do está re la ci o na do aos di re i tos hu ma nos.
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Des de os anos 70, a ques tão do tra ba lho for ça do no
país vi nha sen do men ci o na da na Orga ni za ção Inter-
na ci o nal do Tra ba lho (OIT), ten do pas sa do a in te -
grar a agen da da Con fe rên cia Inter na ci o nal do Tra-
ba lho (CIT) em 1996. As prin ci pa is acu sa ções re fe -
rem-se a re cru ta men to e tra ba lho for ça do pra ti ca dos 
pe los mi li ta res (trans por te a pé, tra ba lho em quar-
téis e in cor po ra ção às tro pas do Go ver no), mas tam-
bém há acu sa ções re fe ren tes à uti li za ção for ça da de
tra ba lha do res na agri cul tu ra, sil vi cul tu ra, cons tru ção
e ma nu ten ção de ro do vi as, fer ro vi as e pon tes.

Em 1997, os EUA anun ci am san ções eco nô mi -
cas con tra o país ale gan do des res pe i to aos di re i tos
hu ma nos. A Liga Na ci o nal pela De mo cra cia (LND)
ten ta re u nir o Par la men to ele i to em 1990 e cen te nas 
de in te gran tes da or ga ni za ção são pre sos. Uma co-
mis são da ONU re la ta, em 1998, a ocor rên cia de
tra ba lho for ça do no país, im pos to por fun ci o ná ri os
do Go ver no. Novo re la tó rio da ONU, di vul ga do em
1999, de nun cia a de por ta ção de mais de 500 mil
pes so as des de 1996. A Co mis são de Di re i tos Hu-
ma nos da ONU (CDH) de sig nou um bra si le i ro, o
Pro fes sor Pa u lo Sér gio Pi nhe i ro, para ser o Re la tor
Espe ci al so bre a Si tu a ção dos Di re i tos Hu ma nos em
Mi an mar.

A co mu ni da de in ter na ci o nal tem pro cu ra do in-
ten si fi car os es for ços para pos si bi li tar o iní cio dos
diá lo gos en tre o mo vi men to pró-de mo crá ti co do Mi-
an mar e a Jun ta Mi li tar. Re pre sen tan tes de 14 na-
ções re a li za ram en con tro para dis cus sões em tor no
do as sun to em mar ço de 2000, na Co réia do Sul.

A Asso ci a ção das Na ções do Su des te Asiá ti co 
(ASEAN) ad mi tiu Mi an mar como mem bro ple no da
Asso ci a ção em 1997, se gun do po lí ti ca de ”en ga ja -
men to cons tru ti vo“.

6. Eco no mia

A União de Mi an mar é um dos pa í ses mais po-
bres da Ásia. A agri cul tu ra em pre ga mais de dois
ter ços da po pu la ção eco no mi ca men te ati va. As de-
ma is fon tes de em pre go es tão, em sua ma i o ria, vin-
cu la das à agri cul tu ra (trans por te, pro ces sa men to,
ar ma ze na gem e co mer ci a li za ção de pro du tos agrí-
co las).

Em 1962/63, to das as em pre sas de ma i or di-
men são fo ram na ci o na li za das, per ma ne cen do ape-
nas as pe que nas em pre sas fa mi li a res, a agri cul tu ra
e a pes ca nas mãos do se tor pri va do. A par tir dos

anos 70, no en tan to, os ob je ti vos de auto-su fi ciên cia 
e de ex clu são do in ves ti men to es tran ge i ro fo ram
gra du al men te fle xi bi li za dos. O se tor pri va do e o in-
ves ti men to es tran ge i ro ain da res pon dem por par ce la 
re du zi da da ren da na ci o nal. Mi an mar tem pro cu ra do 
im ple men tar, des de 1988, uma po lí ti ca eco nô mi ca
de gra du al aber tu ra de mer ca do, com o ob je ti vo de
in cre men tar o in gres so de ca pi tal ex ter no.

A Jun ta Mi li tar tem sido pres si o na da pela co-
mu ni da de in ter na ci o nal – des ta can do-se o Ja pão e
o Ban co Mun di al – para im ple men tar am plas re for -
mas es tru tu ra is, prin ci pal men te a re vi são da taxa de
câm bio e a re for ma do sis te ma ban cá rio. O PIB
cres ceu 10,9% em 1999 e 6,2% em 2000.

Ape sar do ba i xo grau de in te gra ção na eco no -
mia mun di al, a eco no mia de Mi an mar tam bém foi
afe ta da pela cri se asiá ti ca de 1997/98. A mo e da lo-
cal (kyat) foi des va lo ri za da em mais de 50% em re-
la ção ao dó lar, a in fla ção ul tra pas sou 50% e o flu xo
de in ves ti men to es tran ge i ro es tan cou em 1998. Na-
que le ano, as im por ta ções to ta li za ram US$2,5 bi-
lhões e as ex por ta ções US$1,1 bi lhão.

7. Re la ções Bi la te ra is

Des de o es ta be le ci men to de re la ções di plo má -
ti cas en tre os dois pa í ses, em 1982, as re la ções bi-
la te ra is têm avan ça do de for ma mo des ta, tan to no
cam po po lí ti co quan to no cam po eco nô mi co-co mer -
ci al.

As vi si tas bi la te ra is têm sido pou cas. O
Vice-Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, U Nyunt
Swe, vi si tou o Bra sil em 1994. Em abril de 2001 o
Vice-Chan ce ler do país, U Khin Ma ung Win, re a li zou 
vi si ta ao Bra sil para, den tre ou tros as sun tos, es cla -
re cer as au to ri da des bra si le i ras acer ca das me di das 
que vem to man do Mi an mar para me lho rar as con di -
ções de tra ba lho de sua po pu la ção e, mais es pe ci fi -
ca men te, im ple men tar re so lu ção da Con fe rên cia
Inter na ci o nal do Tra ba lho so bre a Pro i bi ção do Tra-
ba lho For ça do. Nes se con tex to, o Pro fes sor Pa u lo
Sér gio Pi nhe i ro, de sig na do Re la tor Espe ci al so bre a
Si tu a ção dos Di re i tos Hu ma nos em Mi an mar, vi si tou 
o país em ou tu bro de 2001.

O co mér cio bi la te ral é pe que no, ten do al can -
ça do cer ca de US$952 mil no ano pas sa do. O
prin ci pal pro du to de ex por ta ção bra si le i ro é o café
so lú vel (US$749 mil em 2000), se gui do por má qui -
nas, apa re lhos e in su mos agrí co las. Os US$7 mil
im por ta dos pelo Bra sil em 2000 cor res pon dem a
pro du tos têx te is.
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(À Co mis são de Re la ção Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.)

MENSAGEM Nº 89, DE 2002
(Nº 130/2002/na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for má-los de

que me au sen tei do País no pe río do de 5 a 7 de mar ço de
2002, para re a li zar vi si ta ofi ci al à Re pú bli ca do Pa na má.

Bra sí lia, 1º de mar ço de 2002. – Fer nan do Hen-
ri que Car do so.

PARECERES

PARECER Nº 96, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 76, de 2001, (nº
66/99, na Casa de Ori gem) que ”dis põe so-
bre a cri a ção de Pro gra ma de Ori en ta ção
Se xu al, de Pre ven ção das Do en ças Se xu al -
men te Trans mis sí ve is e do Uso de Dro gas“.

Re la tor: Se na dor Tião Vi a na

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 76, de 2001, de
ini ci a ti va da De pu ta da Iara Ber nar di, de ter mi na que a
União, os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral ins ti tu am, nos
es ta be le ci men tos de en si no fun da men tal e mé dio de
seus res pec ti vos sis te mas de en si no, pro gra ma de ori-
en ta ção se xu al e de pre ven ção das do en ças se xu al -
men te trans mis sí ve is e do uso de dro gas (art. 1º).

Dis põe, ain da, que tais pro gra mas se jam exe cu -
ta dos de for ma con tí nua, com ca rá ter in ter dis ci pli nar
e de acor do com a ida de e as ne ces si da des de cada
tur ma (art. 1º, pa rá gra fo úni co), e que, para sua im ple -
men ta ção (art. 2º), os sis te mas de en si no ofe re çam
pro gra mas de for ma ção aos pro fes so res.

A lei que de ri var da apro va ção do pro je to en tra
em vi gor na data de sua pu bli ca ção (art. 3º).

Se gun do a jus ti fi ca ção do pro je to, es ses pro gra -
mas têm como prin ci pal ob je ti vo pos si bi li tar que cri-
an ças e ado les cen tes pos sam fa zer es co lhas na área
da se xu a li da de, com res pon sa bi li da de e sem cul pa,
sem cor rer ris cos de uma gra vi dez in de se ja da e de
ad qui rir do en ças se xu al men te trans mis sí ve is.

Nes ta Co mis são de Edu ca ção, trans cor ri do o
pra zo re gi men tal, o pro je to não re ce beu emen das.

II – Aná li se

De iní cio, cum pre res sal tar, não se ques ti o na a
im por tân cia de que as es co las ori en tem os alu nos

acer ca da se xu a li da de, da pre ven ção das do en ças
se xu al men te trans mis sí ve is e con tra o uso de dro gas.
A ini ci a ti va de apre sen ta ção do pro je to, bem como
sua re cep ção fa vo rá vel na Câ ma ra, re ve la uma sa u -
dá vel pos tu ra de pre o cu pa ção com te mas tão pre sen -
tes na vida con tem po râ nea.

No en tan to, as boas in ten ções que en vol vem a
ini ci a ti va não de vem obli te rar suas de fi ciên ci as. Estra-
nha men te, o pro je to faz re fe rên cia ao Pro gra ma so bre 
os três te mas, como se hou ves se uma pro pos ta úni-
ca, já de fi ni da e co nhe ci da. Ao mes mo tem po, ig no ra
a com pe tên cia cons ti tu ci o nal dos mu ni cí pi os, seja na
área da sa ú de (arts. 23, II; 24, XII; 30, VII; e 198), seja
na da edu ca ção (arts. 23, V; 24, IX; e 211, § 2º).

Na ver da de, o re cur so ao Pro gra ma e a fór mu la
usa da para in tro du zí-lo (pro por ci o na rão me i os de im-
ple men ta ção) en co brem aqui lo que o pro je to pre ten -
de, tal vez inad ver ti da men te, fa zer: tão-so men te dis-
por so bre con te ú dos cur ri cu la res.

Na ver da de, os cur rí cu los do en si no fun da men -
tal e mé dio das es co las bra si le i ras há mu i to abor dam
os te mas da se xu a li da de, da pre ven ção das do en ças
se xu al men te trans mis sí ve is e do uso de dro gas. Por
cer to, uma vez que as nor mas cur ri cu la res são des-
cen tra li za das, ocor rem va ri a ções na apre sen ta ção
des ses te mas nas es co las. Des se modo, eles po dem
ser de sen vol vi dos no seio de dis ci pli nas tra di ci o na is
(Ciên ci as, Bi o lo gia, His tó ria, So ci o lo gia, etc.), por
meio de tra ta men to in ter dis ci pli nar, me di an te pro gra -
mas es pe cí fi cos (por exem plo, em pa les tras de es pe -
ci a lis tas) ou, como é mais co mum, por uma com bi na -
ção des sas abor da gens.

Embo ra a Lei nº9.394, de 1996, a Lei de Di re tri zes 
e Ba ses da Edu ca ção (LDB), te nha res pon sa bi li za do os
sis te mas de en si no e suas es co las pela ela bo ra ção dos
cur rí cu los ple nos (art. 26), não de i xou de es ta be le cer
prin cí pi os co muns nes se cam po. Des se modo, além de
pre ver al guns com po nen tes cur ri cu la res em seu cor po, a
LDB es ti pu lou a in cum bên cia da União em de fi nir di re tri -
zes e ba ses cur ri cu la res na ci o na is, as sim como um nú-
cleo co mum na ci o nal para os cur rí cu los (art. 9º IV)

Em an te ci pa ção à essa in cum bên cia, o Mi nis té -
rio da Edu ca ção (MEC) ini ci ou, ain da em 1995, pro-
ces so de con sul ta a es pe ci a lis tas de todo o País para
es ta be le cer, ini ci al men te para o en si no fun da men tal
e, de po is, para o en si no mé dio, o que foi de no mi na do
Pa râ me tros Cur ri cu la res Na ci o na is (PCNs), cu jos ob-
je ti vos são o de ori en tar o tra ba lho dos pro fes so res e
ga ran tir o de sen vol vi men to ade qua do de con te ú dos
cur ri cu la res mí ni mos em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Os três te mas do pro gra ma pre vis to no PLC nº
76, de 2001, já se en con tram exa us ti va men te tra ta -
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dos nos PCNs, de for ma bas tan te avan ça da, in clu si ve 
com re co men da ções de abor da gem in ter dis ci pli nar e
trans ver sal, de for ma a ten tar cons tru ir uma pon te en-
tre os co nhe ci men tos ad qui ri dos na es co la e as ques-
tões do co ti di a no.

Na ver da de, uma vez de fi ni das cer tas li nhas
cur ri cu la res ge ra is, não de ve ria a União cri ar, por lei,
os con te ú dos a se rem es tu da dos nas es co las do
País. Afi nal, tra ta-se de uma atri bu i ção emi nen te men -
te téc ni ca, pró pria dos edu ca do res. Des con si de rar
essa pre mis sa pode dar ori gem a uma prá ti ca inu si ta -
da e pas sí vel de crí ti cas à ação do Con gres so Na ci o -
nal: os inú me ros con te ú dos a se rem es tu da dos nas
es co las pas sa ri am a ser ob je to de le gis la ção es pe cí fi -
ca, sen do re ti ra da da res pec ti va área pro fis si o nal a
com pe tên cia para de ci dir so bre a ma té ria.

A cri a ção de com po nen tes cur ri cu la res por meio
de lei cons ti tui, mu i tas ve zes, me di da ina de qua da.
Em al gu mas cir cuns tân ci as, ela so bre car re ga os cur-
rí cu los, o que ca u sa pre ju í zos ao pro ces so de en si -
no-apren di za gem. Ou tras ve zes, ela dá ori gem a si tu -
a ções cons tran ge do ras, como é o caso da cri a ção de
com po nen tes cur ri cu la res já ob ser va dos nas es co las, 
em cum pri men to a de ci sões dos con se lhos de edu ca -
ção, das se cre ta ri as de edu ca ção e das pro pos tas pe-
da gó gi cas das es co las.

Even tu a is fa lhas no cum pri men to das pres cri -
ções cur ri cu la res não de ve ri am cons ti tu ir pre tex to
para a so bre po si ção de nor mas so bre a cri a ção de
dis ci pli nas e con te ú dos a se rem en si na dos nas es co -
las. Cum pre dis tin guir a ques tão cur ri cu lar dos re a is
pro ble mas en fren ta dos pe las es co las para de sem pe -
nhar bem o seu pa pel.

Des se modo, su ge ri mos ca u te la quan to à apro-
va ção de pro po si ções que in tro du zem com po nen tes
nos cur rí cu los es co la res. Da das as de fi ciên ci as de
qua li da de da ma i o ria das es co las bra si le i ras, é pre ci -
so evi tar que se jam to ma das de ci sões que não cor-
res pon dam aos pro ce di men tos re co men da dos pe los
edu ca do res e que não con tri bu am efe ti va men te para
cor ri gir pro ble mas que afli gem nos sa so ci e da de.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela re je i ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 76, de 2001.

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002, –
Mo re i ra Men des, Vice-Pre si den te no exer cí cio da
Pre si dên cia  -, Tião Vi a na, Re la tor – Luiz Otá vio –
Ca sil do Mal da ner – Be ní cio Sam pa io – Anto nio
Car los Jú ni or – Ro meu Tuma – Ge ral do Cân di do –
Lind berg Cury – Ma gui to Vi le la – Mar lu ce Pin to –
Se bas tião Ro cha – Ro ber to Sa tur ni no – Fran ce li -
no Pe re i ra – Ge ral do Althoff – Ro me ro Jucá.

DO CU MEN TO ANE XA DO PELA SE-
CRETA RIA-GE RAL DA MESA, NOS TER-
MOS DO ART. 250 DO RE GI MEN TO
INTER NO.

RELATÓRIO

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 76, de 2001,
que “dis põe so bre a cri a ção de Pro gra ma 
de Ori en ta ção Se xu al, de Pre ven ção das
Do en ças Se xu al men te Trans mis sí ve is e
do Uso de Dro gas.”

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 76, de 2001, de-
ter mi na que a União, os es ta dos e o Dis tri to Fe de ral
ins ti tu am, nos es ta be le ci men tos de en si no fun da -
men tal e mé dio de seus res pec ti vos sis te mas de en si -
no, pro gra ma de ori en ta ção se xu al e de pre ven ção
das do en ças se xu al men te trans mis sí ve is e do uso de
dro gas (art. 1º).

Dis põe, ain da, que tais pro gra mas se jam exe cu -
ta dos de for ma con tí nua, com ca rá ter in ter dis ci pli nar
e de acor do com a ida de e as ne ces si da des de cada
tur ma (art. 1º, pa rá gra fo úni co), e que, para sua im ple -
men ta ção (art. 2º), os sis te mas de en si no ofe re çam
pro gra mas de for ma ção aos pro fes so res.

A lei que de ri var da apro va ção do pro je to en tra
em vi gor na data de sua pu bli ca ção (art. 3º).

Se gun do a pro po si to ra, De pu ta da Iara Ber nar di, 
na jus ti fi ca ção do pro je to, es ses pro gra mas têm como
prin ci pal ob je ti vo pos si bi li tar que cri an ças e ado les -
cen tes pos sam fa zer es co lhas na área da se xu a li da -
de, com res pon sa bi li da de e sem cul pa, sem cor rer ris-
cos de uma gra vi dez in de se ja da e de do en ças se xu al -
men te trans mis sí ve is.

No Se na do, o pro je to de ve rá ser apre ci a do por
esta Co mis são de Edu ca ção onde, trans cor ri do o pra-
zo re gi men tal, não re ce beu emen das.

II – Aná li se

O con tro le das do en ças se xu al men te trans mis -
sí ve is e do uso abu si vo de dro gas e a re du ção da ele-
va da in ci dên cia de gra vi de zes in de se ja das na ado les -
cên cia são, sem dú vi da, ob je ti vos re le van tes em nos-
so país, já que es ses são pro ble mas de sa ú de pú bli ca 
de mag ni tu de e trans cen dên cia ele va das.

Para isso, no en tan to, é es sen ci al que se ins ti tu -
am, de for ma per ma nen te e pe da go gi ca men te ori en -
ta da, pro gra mas de edu ca ção se xu al nas es co las.
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Assim, não há dú vi das quan to ao mé ri to da pro-
po si ção e quan to à jus te za e pos si bi li da de de atin gi -
men to de seus ob je ti vos. Por si nal, os re sul ta dos já são
vi sí ve is e de im pac to sig ni fi ca ti vo, uma vez que tal ati vi -
da de já é de sen vol vi da pela gran de ma i o ria das es co las 
bra si le i ras, com apo io do Mi nis té rio da Sa ú de.

Tam bém não há o que ob je tar quan to à cons ti tu ci o -
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va do pro je to.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 76, de 2001.

Sala da Co mis são, 

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 23. É com pe tên cia co mum da União, dos

Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os:
....................................................................................

II – cu i dar da sa ú de e as sis tên cia pú bli ca, da
pro te ção e ga ran tia das pes so as por ta do ras de de fi -
ciên cia;
....................................................................................

V – pro por ci o nar os me i os de aces so à cul tu ra, à
edu ca ção e à ciên cia;
....................................................................................

Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis-
tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:
....................................................................................

IX – edu ca ção, cul tu ra, en si no e des por to;
....................................................................................

XII – pre vi dên cia so ci al, pro te ção e de fe sa da
sa ú de;
....................................................................................

Art. 30. Com pe te aos Mu ni cí pi os:
....................................................................................

VII – pres tar, com a co o pe ra ção téc ni ca e fi nan -
ce i ra da União e do Esta do, ser vi ços de aten di men to
à sa ú de da po pu la ção;
....................................................................................

Art. 198. As ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de
in te gram uma rede re gi o na li za da e hi e rar qui za da e
cons ti tu em um sis te ma úni co, or ga ni za do de acor do
com as se guin tes di re tri zes:

I – des cen tra li za ção, com di re ção úni ca em
cada es fe ra de go ver no;

II – aten di men to in te gral, com pri o ri da de para as
ati vi da des pre ven ti vas, sem pre ju í zo dos ser vi ços as-
sis ten ci a is;

III – par ti ci pa ção da co mu ni da de.
§ 1º O sis te ma úni co de sa ú de será fi nan ci a do,

nos ter mos do art. 195, com re cur sos do or ça men to
da se gu ri da de so ci al, da União, dos Esta dos, do Dis-
tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, além de ou tras fon tes.

§ 2º A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral os
Mu ni cí pi os apli ca rão, anu al men te, em ações e ser vi -
ços pú bli cos de sa ú de re cur sos mí ni mos de ri va do da
apli ca ção de per cen tu a is cal cu la dos so bre:" (AC)

“I – no caso da União, na for ma de fi ni da nos ter-
mos da lei com ple men tar pre vis ta no § 3º;” (AC)

“II – no caso dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, o
pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos a que se re fe re o
art. 155 e dos re cur sos de que tra tam os arts. 157 e 159,
in ci so I, alí nea a, e in ci so II, de du zi das as par ce la que fo-
rem trans fe ri das aos res pec ti vos Mu ni cí pi os;” (AC)

“III – no caso dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de -
ral, o pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos a que se
re fe re o art. 156 e dos re cur sos de que tra tam os arts.
158 e 159, in ci so I, alí nea b e § 3º.”(AC)

“§ 3º Lei com ple men tar, que será re a va li a da
pelo me nos a cada cin co anos, es ta be le ce rá:” (AC)

“I – os per cen tu a is de que tra ta o § 2º; (AC)
“II – os cri té rio de ra te io dos re cur sos da União

vin cu la do à sa ú de des ti na dos aos Esta dos, ao Dis tri -
to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, e dos Esta dos des ti na -
dos a seus res pec ti vos Mu ni cí pi os, ob je ti van do a pro-
gres si va re du ção das dis pa ri da des re gi o na is;” (AC)

“III – as nor mas de fis ca li za ção, ava li a ção e con-
tro le das des pe sas com sa ú de nas es fe ras fe de ral,
es ta du al, dis tri tal e mu ni ci pal;” (AC)

“IV – as nor mas de cál cu lo do mon tan te a ser
apli ca do pela União.” (AC)
....................................................................................

Art. 211. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral
e os Mu ni cí pi os or ga ni za rão em re gi me de co la bo ra -
ção seus sis te mas de en si no.
....................................................................................

“2º Os Mu ni cí pi os atu a rão pri o ri ta ri a men te no
en si no fun da men tal e na edu ca ção in fan til.”
....................................................................................

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

....................................................................................
Art. 9º A União in cum bir-se-á de:

....................................................................................
IV – es ta be le cer, em co la bo ra ção com os Esta-

dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, com pe tên ci as
e di re tri zes para a edu ca ção in fan til, o en si no fun da -
men tal e o en si no mé dio, que nor te a rão os cur rí cu los
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e seus con te ú dos mí ni mos, de modo a as se gu rar for-
ma ção bá si ca co mum;
....................................................................................

Art. 26. Os cur rí cu los do en si no fun da men tal e
mé dio de vem ter uma base na ci o nal co mum, a ser
com ple men ta da, em cada sis te ma de en si no e es ta -
be le ci men to es co lar, por uma par te di ver si fi ca da, exi-
gi da pe las ca rac te rís ti cas re gi o na is e lo ca is da so ci e -
da de, da cul tu ra, da eco no mia e da cli en te la.

§ 1º Os cur rí cu los a que se re fe re o ca put de-
vem abran ger, obri ga to ri a men te, o es tu do da lín gua
por tu gue sa e da ma te má ti ca, o co nhe ci men to do
mun do fí si co e na tu ral e da re a li da de so ci al e po lí ti ca,
es pe ci al men te do Bra sil.

§ 2º O en si no da arte cons ti tu i rá com po nen te
cur ri cu lar obri ga tó rio, nos di ver sos ní ve is da edu ca -
ção bá si ca, de for ma a pro mo ver o de sen vol vi men to
cul tu ral dos alu nos.

§ 3º A edu ca ção fí si ca, in te gra da à pro pos ta pe-
da gó gi ca da es co la, é com po nen te cur ri cu lar obri ga -
tó rio da Edu ca ção Bá si ca, ajus tan do-se às fa i xas etá-
ri as e às con di ções da po pu la ção es co lar, sen do fa-
cul ta ti va nos cur sos no tur nos.(Re da ção dada pela Lei
nº 10.328, de 12-12-2001)

§ 4º O en si no da His tó ria do Bra sil le va rá em
con ta as con tri bu i ções das di fe ren tes cul tu ras e et ni -
as para a for ma ção do povo bra si le i ro, es pe ci al men te
das ma tri zes in dí ge na, afri ca na e eu ro péia.

§ 5º Na par te di ver si fi ca da do cur rí cu lo será in-
clu í do, obri ga to ri a men te, a par tir da quin ta sé rie, o
en si no de pelo me nos uma lín gua es tran ge i ra mo der -
na, cuja es co lha fi ca rá a car go da co mu ni da de es co -
lar, den tro das pos si bi li da des da ins ti tu i ção.
....................................................................................

PARECER Nº 97, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 126, de 2001
(nº 958/1999, na Casa de ori gem), que Insti-
tui o Dia Na ci o nal da De fen so ria Pú bli ca.

Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam pa io

I – Re la tó rio

De au to ria do ilus tre De pu ta do Ié dio Rosa, vem
a esta Co mis são o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 126,
de 2001 (PL nº958, de 1999, na ori gem), que ins ti tui o
Dia Na ci o nal da De fen so ria Pú bli ca.

Jus ti fi can do a Pro po si ção, es cla re ce o Au tor
que a es co lha da data pre ten de ser uma ho me na gem
a San to Ivo de Ke mar tin, dou tor em te o lo gia, le tras e
fi lo so fia, nas ci do 17 de ou tu bro de 1253, em Ke mar -
tin, ten do fa le ci do na Fran ça, 19 de maio de 1303.

Pa tro no dos ad vo ga dos, San to Ivo se no ta bi li -
zou pela de fe sa dos po bres e in di gen tes, re ve lan do a
mo ti va ção de seu modo de agir no lema: “Jura-me que
tua ca u sa é jus ta e eu a de fen de rei gra tu i ta men te.”

Após re al çar o pi o ne i ris mo do Bra sil, ao con fe rir
ní vel cons ti tu ci o nal, a par tir de 1988, à Insti tu i ção da
De fen so ria Pú bli ca, con si de ra da pela Lei Ma i or, des-
de en tão, es sen ci al à fun ção ju ris di ci o nal do Esta do
(art. 134 e seu pa rá gra fo úni co, da CF/88), o Au tor in-
for ma e des ta ca, ain da, que a Insti tu i ção ho me na ge a -
da res pon de por cer ca de oi ten ta por cen to do mo vi -
men to fo ren se em to dos os Esta dos da Fe de ra ção.

II – Aná li se

Jus ta, por to dos os tí tu los, a ins ti tu i ção de um
Dia Na ci o nal da De fen so ria Pú bli ca.

Numa épo ca em que se pug na pela Re for ma do
Ju di ciá rio, em cur so no Con gres so Na ci o nal, vi san do
a con fe rir à Jus ti ça ce le ri da de, ma i or trans pa rên cia e
aces si bi li da de, exal tar e in cen ti var a De fen so ria Pú-
bli ca, ins ti tu i ção que põe a Jus ti ça ao al can ce dos po-
bres, faz par te do gran de es for ço na ci o nal pela ci da -
da nia efe ti va e por me nos de si gual da des so ci a is.

E nada mais per ti nen te do que fazê-lo em data
li ga da ao San to pa tro no dos ad vo ga dos, des ta que
por sua de di ca ção à de fe sa gra tu i ta dos po bres e ne-
ces si ta dos.

III – Voto

Ante o ex pos to, opi na mos pela apro va ção do
Pro je to sob apre ci a ção.

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Mo re i ra Men des, Vice-pre si den te no  exer cí cio da
Pre si dên cia – Be ní cio Sam pa io, Re la tor – Ca sil do
Mal da ner – Antô nio Car los Jú ni or – Ro meu Tuma
– Ge ral do Cân di do – Lind berg Cury – Ma gui to Vi-
le la – Mar lu ce Pin to – Se bas tião Ro cha – Ro ber to
Sa tur ni no – Luiz Ota vio – Fran ce li no Pe re i ra – Ro-
me ro Jucá – Ge ral do Althoff.

PARECER Nº 98, DE 2000

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 368, de 2001 (nº
681/2000 na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Pro to co lo de Emen da
ao Con vê nio de Inter câm bio Cul tu ral en-
tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Cos-
ta Rica, ce le bra do em São José, em 4 de
abril de 2000.

Re la tor: Se na dor José Sar ney.
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I – Re la tó rio

Apo i a do no art. 84, in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
con si de ra ção dos Se nho res Mem bros do Con gres so
Na ci o nal (fls. 04), jun to com a Expo si ção de Mo ti vos do
Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o
tex to do ”Pro to co lo de Emen da ao Con vê nio de Inter-
câm bio Cul tu ral en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Cos ta Rica,
ce le bra do em São José, em 4 de abril de 2000".

2. A ra zão da emen da pre ten di da re pou sa, se-
gun do o ci ta do Pro to co lo, na ne ces si da de de “es ta be -
le cer um mo de lo de co o pe ra ção edu ca ci o nal“ vol ta do
para a fa ci li ta ção ”de re co nhe ci men to e equi pa ra ção
de cer ti fi ca dos e di plo mas ex pe di dos por ins ti tu i ções
de en si no re co nhe ci das que com põem o sis te ma
edu ca ci o nal das Par tes Con tra tan tes". Em con se -
qüên cia, per mi tir-se-á “aos por ta do res de cer ti fi ca dos 
e di plo mas ex pe di dos por ins ti tu i ções de en si no de
uma das Par tes Con tra tan tes pros se gui rem es tu dos
em ins ti tu i ções da ou tra Par te Con tra tan te”.

3. O Pro to co lo de Emen da pro pos to al te ra (ar ti -
go I) a re da ção dos Arti gos 3º e 4º e 5º do Con vê nio
de Inter câm bio Cul tu ral, de 19 de no vem bro de 1964,
que tra ta da co o pe ra ção edu ca ci o nal, dan do-lhes
nova con fi gu ra ção, cuja se qüên cia nu mé ri ca abran ge 
“va gas para es tu dan tes de gra du a ção” e “va gas com
bol sas de es tu do para es tu dan tes de pós-gra du a ção
que se jam por ta do res de di plo mas uni ver si tá ri os de
cur sos re co nhe ci dos na ou tra Par te Con tra tan te”. Tais
es tu dan tes se rão dis pen sa dos do pa ga men to de to-
das as ta xas es co la res pre vis tas e o seu in gres so nos
cur sos de gra du a ção e pós-gra du a ção da ou tra Par te
Con tra tan te obe de ce rão aos “mes mos pro ces sos se-
le ti vos apli ca dos pe las ins ti tu i ções de en si no su pe ri or 
aos es tu dan tes na ci o na is”. No que res pe i ta aos “cer ti -
fi ca dos e di plo mas dos ní ve is fun da men tal, mé dio e
su pe ri or emi ti dos por ins ti tu i ções de en si no – re co -
nhe ci das em uma das Par tes Con tra tan tes, de vi da -
men te le ga li za dos pela Re par ti ção Con su lar com pe -
ten te, se rão ace i tos sem a ”pres ta ção de exa mes adi-
ci o na is, pela ou tra Par te Con tra tan te para con ti nu a -
ção dos es tu dos de seu ti tu lar, ob ser va dos os cri té ri -
os de ad mis são de cada ins ti tu i ção". To da via, para
fins de sua apli ca ção, “será ace i to, como cer ti fi ca do
de con clu são de es tu do~ cor res pon den tes aos ní ve is
fun da men tal e mé dio, o ”his tó ri co es co lar, no caso do
Bra sil", e a “re la ção de ma té ri as, no tas e/ou tí tu los, no
caso da Cos ta Rica”, man ten do-se as Par tes Con tra -
tan tes in for ma das, por via di plo má ti ca, quan to a es-
ses as pec tos dos seus sis te mas de en si no.

4. No que con cer ne à par te ad je ti va do ato in ter -
na ci o nal em ca u sa (ar ti go II), está em con for mi da de
com os atos vol ta dos para a es pé cie, ao nela in clu ir a
su pres são de ar ti gos de con vê nio an te ri or, ago ra in-

cor po ra dos à nova re da ção dada aos Arti gos 4º e 5º,
bem como a en tra da em vi gor.

5. Se gun do a Expo si ção de Mo ti vos nº249 (fls. 8
a 9), do en tão Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte-
ri o res, o Emba i xa dor Luís Fe li pe Lam pre ia, o Mi nis té -
rio da Edu ca ção do Bra sil par ti ci pou ati va men te das
ne go ci a ções, apro van do o tex to fi nal do Pro to co lo em
evi dên cia, o que nos dá a ga ran tia da sua im por tân cia 
para o nos so País.

6. Em face do ex pos to, so mos pela apro va ção
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 368, de 2001
(PDC nº 681, de 2000, na ori gem) que “Apro va o tex to 
do Pro to co lo de Emen da ao Con vê nio de Inter câm bio
Cul tu ral en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Cos ta Rica, ce le -
bra do em São José, em 4 de abril de 2000", com a
cer te za de que am bos os Pa í ses es ta rão pro vi dos de
um mo der no e efi ci en te mo de lo de co o pe ra ção edu-
ca ci o nal vol ta do para o re co nhe ci men to e equi pa ra -
ção de cer ti fi ca dos e di plo mas ex pe di dos por ins ti tu i -
ções de en si no de am bas as Par tes e em se to tal e ex-
clu si vo pro ve i to.

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Jef fer son Pé res, Pre si den te – José Sar ney, Re la tor
–  José Co e lho – Gil ber to Mes tri nho – Ge ral do
Cân di do – Ro ber to Sa tur ni no – José Agri pi no –
Artur da Tá vo la – Tião Vi a na – Iris Re zen de – Ro-
meu Tuma – Ma u ro Mi ran da.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

....................................................................................

CAPÍTULO II
Do Po der Exe cu ti vo

SEÇÃO I
Do pre si den te e do vice-pre si den te da re pú bli ca

....................................................................................
Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te

da Re pú bli ca:
I  – no me ar e exo ne rar os Mi nis tros de Esta do;
II – exer cer, com o au xí lio dos Mi nis tros de Esta-

do, a di re ção su pe ri or da ad mi nis tra ção fe de ral;
III – ini ci ar o pro ces so le gis la ti vo, na for ma e nos

ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção;
IV – san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as

leis, bem como ex pe dir de cre tos e re gu la men tos para
sua fiel exe cu ção;

V – ve tar pro je tos de lei, to tal ou par ci al men te;
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VI – dis por so bre a or ga ni za ção e o fun ci o na -
men to da ad mi nis tra ção fe de ral, na for ma da lei;

VII – man ter re la ções com Esta dos es tran ge i ros 
e acre di tar seus re pre sen tan tes di plo má ti cos;

VIII – ce le brar tra ta dos, con ven ções e atos in ter -
na ci o na is, su je i tos a re fe ren do do Con gres so Na ci o -
nal;
....................................................................................
....................................................................................
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PARECER Nº 99, DE 2002

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-es tru tu ra, so bre a Men sa gem nº 79,
de 2002 (nº 113/2002, na ori gem, que
“Sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de -
ral, o nome do Se nhor Luiz Alber to da
Sil va para o car go de Con se lhe i ro da
Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções –
ANATEL.”

A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, em vo-
ta ção se cre ta re a li za da em 5 de mar ço de 2002, apre ci -
an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se na dor Ma u -
ro Mi ran da so bre a Men sa gem nº 79, de 2002, opi na pela
apro va ção da in di ca ção do Se nhor Luiz Alber to da Sil va,
para exer cer o car go de Con se lhe i ro da Agên cia Na ci o -
nal de Te le co mu ni ca ções – ANATEL, por 14 vo tos fa vo -
rá ve is, 1 con trá rio(s) e 3 abs ten ção.

Sala das Co mis sões, 5 de mar ço de 2002. – Lú-
dio Co e lho, Pre si den te – Ma u ro Mi ran da, Re la tor.

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da
Nos ter mos do art. 52, in ci so III, alí nea f, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 23 da Lei
nº9.472, de 16 de ju lho de 1997, o Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca sub me te à con si de ra ção do Se na do Fe-
de ral o nome do Se nhor Luiz Alber to da Sil va para
exer cer o car go de Con se lhe i ro da Agên cia Na ci o nal
de Te le co mu ni ca ções — ANATEL.

Cabe, por tan to, pri va ti va men te ao Se na do Fe-
de ral apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após ar-
güi ção pú bli ca, a es co lha de Con se lhe i ros da Agên-
cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções.

A Lei nº 9.472/97, co nhe ci da como a Lei Ge ral
das Te le co mu ni ca ções, cri ou a Agên cia Na ci o nal de
Te le co mu ni ca ções e ins ti tu iu, como seu ór gão má xi -
mo, um Con se lho Di re tor com pos to de cin co con se -
lhe i ros, com man da to de cin co anos.

O cur ri cu lum vi tae ane xa do à Men sa gem Pre-
si den ci al evi den cia que o Se nhor Luiz Alber to da Sil va 
pos sui for ma ção aca dê mi ca e ex pe riên cia pro fis si o -
nal com pa tí ve is com o car go para o qual é in di ca do.

Ba cha rel e Dou tor em Di re i to pela Uni ver si da de
Fe de ral de Mi nas Ge ra is, o Se nhor Luiz Alber to da
Sil va, foi pro fes sor de Di re i to Co mer ci al na Fa cul da de
de Di re i to da que la uni ver si da de de 1964 a 1972.

Entre 1972 e 1985, exer ceu ati vi da des pro fis si o -
na is na Te le brás, onde ocu pou os car gos de ad vo ga -
do e de con sul tor ju rí di co. Foi ain da con sul tor ju rí di co
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções de 1985 a 1990. Na
Se cre ta ria de De sen vol vi men to Re gi o nal da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca exer ceu, su ces si va men te, de
1990 a 1992, as fun ções de Ge ren te de Pro je tos
Espe ci a is, Co or de na dor da Asses so ria Ju rí di ca e
Che fe da Asses so ria Ju rí di ca. Foi Con sul tor da Re pú -
bli ca de no vem bro de 1992 até a ex tin ção da Con sul -
to ria Ge ral da Re pú bli ca, e Con sul tor da União des de
a im plan ta ção da Advo ca cia Ge ral da União até 2 de
abril de 2001.

Des de 19 de ju nho de 2001, o Se nhor Luiz
Alber to DA Sil va, exer ce o car go de Asses sor Espe ci -
al do Mi nis tro de Esta do da De fe sa.

Essas fun ções e car gos exer ci dos, evi den ci a dos
em seu cur rí cu lo, que se en con tra à dis po si ção dos emi-
nen tes in te gran tes des te Co le gi a do, re ve lam o ní vel de
qua li fi ca ção pro fis si o nal e for ma ção aca dê mi ca do in di -
ca do, fi can do, as sim, esta Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra em con di ções de de li be rar so bre a in di -
ca ção do Se nhor Luiz Alber to da Sil va, Para exer cer o
car go de Con se lhe i ro da Agên cia Na ci o nal de Te le co -
mu ni ca ções, por um pe río do de cin co anos.

Sala da Co mis são, 5 de mar ço de 2002. – Lú dio 
Co e lho, Pre si den te, em exer cí cio – Ma u ro Mi ran da,
Re la tor – Pa u lo Sou to – Te o tô nio Vi le la fi lho – Se-
bas tião Ro cha – Ge ral do Cân di do – Arlin do Por to
– Ro ber to Sa tur ni no – Be ní cio Sam pa io – Ro bin -
son Vi a na –  Pa u lo Har tung – Luiz Otá vio – Ri car -
do San tos – Lind berg Cury – Ma gui to Vi le la – Le o -
mar Qu in ta ni lha – Na bor Jú ni or – Ger son Ca ma ta.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro-
je to de Lei da Câ ma ra nº 76, de 2001 (nº 66/99, na
Casa de ori gem), que dis põe so bre a cri a ção de Pro-
gra ma de Ori en ta ção Se xu al, de Pre ven ção de Do en -
ças Se xu al men te Trans mis sí ve is e do Uso de Dro gas,
cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, de acor do com o
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dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 254, com bi na do
com o art. 133, §1º, do Re gi men to Inter no, fica aber to
o pra zo de dois dias úte is para in ter po si ção de re cur -
so, por um dé ci mo dos mem bros do Se na do, para que
a ma té ria con ti nue sua tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro-
je to de Lei da Câ ma ra nº 126, de 2001 (nº 958/99, na
Casa de ori gem), que ins ti tui o Dia Na ci o nal da De-
fen so ria Pú bli ca, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te,
fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim
de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, ”d“,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 44, DE 2002

Nos ter mos do dis pos to no art. 216 do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, com bi na do com o pre-
vis to no art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, re que i ro
se jam so li ci ta das ao Mi nis tro de Esta do das Mi nas e
Ener gia in for ma ções so bre a atu al si tu a ção dos ní ve is 
de água do re ser va tó rio da Usi na Hi dre lé tri ca de
Embor ca ção, ope ra da pe las Cen tra is Elé tri cas de Mi-
nas Ge ra is (CEMIG).

Jus ti fi ca ção

O re que ri men to de in for ma ções ora apre sen ta -
do in se re-se no âm bi to da com pe tên cia fis ca li za do ra
do Con gres so Na ci o nal, cons ti tu ci o nal men te de fi ni -
da, e que, no pre sen te caso, visa to mar co nhe ci men to 
dos ní ve is do re ser va tó rio da Usi na Hi dre lé tri ca de
Embor ca ção, ope ra da pe las Cen tra is Elé tri cas de Mi-
nas Ge ra is (CEMIG) e que abran ge mu ni cí pi os do
Esta do de Go iás.

Tal in for ma ção é es sen ci al para que este Se na -
do Fe de ral ana li se a di men são dos im pac tos da re du -
ção – do ní vel da que le re ser va tó rio so bre a eco no mia
dos mu ni cí pi os que o mar ge i am e que dele de pen -
dem para as ati vi da des de tu ris mo e o re ce bi men tos
de ro yal ti es so bre a ex plo ra ção de ener gia elé tri ca.

Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2002. – Ma u ro 
Mi ran da.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO, Nº 45, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro se jam pres ta -

das pelo Se nhor Mi nis tro da Jus ti ça in for ma ções da
Fu nai so bre qua is as áre as in dí ge nas de mar ca das,

de li mi ta das, ho mo lo ga das e pre ten di das, bem como
am pli a ção des sas áre as nos Esta dos de Ro ra i ma,
Ama zo nas e Pará.

Sala das Ses sões, 5 de mar ço de
2002. – Mo za ril do Ca val can ti.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 46, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro se jam pres ta -

das pelo Se nhor Mi nis tro da Jus ti ça in for ma ções so-
bre qual o va lor pago à Fu nai pe los go ver nos dos
Esta dos do Ama zo nas e de Ro ra i ma, a tí tu lo de in de -
ni za ção pelo as fal ta men to da BR-174 no tre cho da re-
ser va Wa i mi ri-Atro a ri.

Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2002. – Mo za -
ril do Ca val can ti.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os re que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à
Mesa para de ci são, nos ter mos do art. 216 do Re gi -
men to Inter no.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 28 DE 2002

Alte ra a Lei nº 8.112, de 11 de de-
zem bro de 1990, para dis por so bre o par-
ce la men to da de vo lu ção da re mu ne ra ção 
de fé ri as paga an te ci pa da men te aos ser-
vi do res pú bli cos ci vis fe de ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 78 da Lei nº 8.112, de 11 de de-

zem bro de 1990, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin -
te § 6º:

Art. 78. ..................................................
..............................................................
§ 6º A re mu ne ra ção das fé ri as anu a is,

paga an te ci pa da men te nos ter mos do ca-
put, será de vol vi da nos me ses sub se qüen -
tes, em dez par ce las men sa is e con se cut vi -
vas, não in ci din do so bre os va lo res de vol vi -
dos qua is quer ju ros ou acrés ci mos di re ta ou
in di re ta men te re fe ri dos à an te ci pa ção pe cu -
niá ria. (NR)

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data da sua
pu bli ca ção.
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Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei tem por ob je ti vo fa ci li tar
ao ser vi dor pú bli co fe de ral a de vo lu ção da re mu ne ra ção 
de fé ri as paga an te ci pa da men te, até o se gun do dia an-
te ri or ao iní cio das fé ri as, por exi gên cia le gal.

Pro ce di men to já bas tan te co mum em di ver sas
em pre sas es ta ta is, o pro pó si to do be ne fí cio é pro pi ci -
ar ao em pre ga do ou ser vi dor em gozo de fé ri as a pos-
si bi li da de de cus te ar as des pe sas adi ci o na is nor mal -
men te de cor ren tes das pro gra ma ções de fé ri as, sem
que tais des pe sas ve nham a one rar ex ces si va men te
o cro no gra ma de des pe sas or di ná ri as do ser vi dor e
sua fa mí lia.

Por não cons ti tu ir des pe sa pú bli ca, não há qual-
quer im pe di men to cons ti tu ci o nal ou le gal à im ple men -
ta ção da pro pos ta, que, uma vez apro va da, de man -
da rá tão-so men te uma pro gra ma ção de re ce i ta e de-
sem bol so fi nan ce i ro por par te dos ór gãos pú bli cos
en vol vi dos, ra zões pe las qua is con ta mos com o apo io 
dos emi nen tes Pa res para sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2002. – Se na -
dor Val mir Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dis põe so bre o re gi me ju rí di co dos
ser vi do res pú bli cos ci vis da União, das au-
tar qui as e das fun da ções pú bli cas fe de ra is.

....................................................................................

Sub se ção VII
Do Adi ci o nal de Fé ri as

Art. 76. Inde pen den te men te de so li ci ta ção, será
pago ao ser vi dor, por oca sião das fé ri as, um adi ci o nal 
cor res pon den te a 1/3 (um ter ço) da re mu ne ra ção do
pe río do das fé ri as.

Pa rá gra fo úni co. No caso de o ser vi dor exer cer
fun ção de di re ção, che fia ou as ses so ra men to, ou ocu-
par car go em co mis são, a res pec ti va van ta gem será
con si de ra da no cál cu lo do adi ci o nal de que tra ta este
ar ti go.

CAPÍTULO III
Das Fé ri as

Art. 77. O ser vi dor fará jus a trin ta dias de fé ri as,
que po dem ser acu mu la das, até o má xi mo de dois pe-
río dos, no caso de ne ces si da de do ser vi ço, res sal va -
das as hi pó te ses em que haja le gis la ção es pe cí fi ca.
(Re da ção dada pela Lei nº 9.525, de 3-12-97)

§ 1º Para o pri me i ro pe río do aqui si ti vo de fé ri -
as se rão exi gi dos 12 (doze) me ses de exer cí cio. § 2º

É ve da do le var à con ta de fé ri as qual quer fal ta ao ser-
vi ço.

§ 3º As fé ri as po de rão ser par ce la das em até
três eta pas, des de que as sim re que ri das pelo ser vi -
dor, e no in te res se da ad mi nis tra ção pú bli ca. (Pa rá -
gra fo in clu í do pela Lei nº 9.525, de 3-12-97)

Art. 78. O pa ga men to da re mu ne ra ção das fé ri -
as será efe tu a do até 2 (dois) dias an tes do iní cio do
res pec ti vo pe río do, ob ser van do-se o dis pos to no § 1º
des te ar ti go.

§ 1º (Re vo ga do pela Lei nE 9.527, de 10-12-97)
 § 2º (Re vo ga do pela Lei nº 9.527, de 10-12-97)
§ 3º o ser vi dor exo ne ra do do car go efe ti vo, ou

em co mis são, per ce be rá in de ni za ção re la ti va ao pe-
río do das fé ri as a que ti ver di re i to e ao in com ple to, na
pro por ção de um doze avos por mês de efe ti vo exer cí -
cio, ou fra ção su pe ri or a qua tor ze dias. (Pa rá gra fo in-
clu í do pela Lei nº 8.216, de 13-8-91)

§ 4º A in de ni za ção será cal cu la da com base na re-
mu ne ra ção do mês em que for pu bli ca do o ato exo ne ra -
tó rio. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 8.216, de 13-8-91)

§ 5º Em caso de par ce la men to, o ser vi dor re ce -
be rá o va lor adi ci o nal pre vis to no in ci so XVII do art. 7º
da Cons ti tu i ção Fe de ral quan do da uti li za ção do pri-
me i ro pe río do. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 9.525,
de 3-12-97)

Art. 79. O ser vi dor que ope ra di re ta e per ma nen -
te men te com Ra i os X ou subs tân ci as ra di o a ti vas go-
za rá 20 (vin te) dias con se cu ti vos de fé ri as, por se-
mes tre de ati vi da de pro fis si o nal, pro i bi da em qual-
quer hi pó te se a acu mu la ção.

Pa rá gra fo úni co. (Re vo ga do pela Lei nº 9.527,
de 10-12-97)

Art. 80. As fé ri as so men te po de rão ser in ter rom -
pi das por mo ti vo de ca la mi da de pú bli ca, co mo ção in-
ter na, con vo ca ção para júri, ser vi ço mi li tar ou ele i to -
ral, ou por ne ces si da de do ser vi ço de cla ra da pela au-
to ri da de má xi ma do ór gão ou en ti da de. (Re da ção
dada pela Lei nº 9.527, de 10-12-97)

Pa rá gra fo úni co. O res tan te do pe río do in ter rom -
pi do será go za do de uma só vez, ob ser va do o dis pos -
to no art. 77. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 9.527, de
10-12-97)
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co-
mis são com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 90, de
2002 (nº 132/2002, na ori gem) , de 1º de mar ço do
cor ren te ano, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca en-
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ca mi nha, nos ter mos do in ci so II do art. 7º da Lei nº
9.069, de 1995, o de mons tra ti vo das emis sões do real
re fe ren te ao mês de ja ne i ro de 2002, as ra zões de las
de ter mi nan tes e a po si ção das re ser vas in ter na ci o na -
is a elas vin cu la das.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra aos Srs. Se na do res que de-
se jem pe dir a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá -
vel.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção a V. Exª, de pre fe -
rên cia em pri me i ro lu gar, para uma co mu ni ca ção ina-
diá vel.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Pela or dem, Sr. Pre si den te. Va mos se guir a se qüên -
cia, de acor do com o art. 14 do Re gi men to Inter no.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, de acor do com o art. 28 do Re gi men to
Inter no, so li ci to que não seja con ce di da a co mu ni ca -
ção ina diá vel para os Se na do res de San ta Ca ta ri na e
do Espí ri to San to, cu jas co mu ni ca ções são as mais
ina diá ve is do Se na do da Re pú bli ca. Em toda ses são,
S. Exªs têm uma co mu ni ca ção para fa zer. So li ci to a
mi nha ins cri ção.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) – E
o Pa ra ná já tem um re pre sen tan te aqui, em pri me i ro
lu gar, Sr. Pre si den te.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– So li ci to a mi nha ins cri ção, Sr. Pre si den te, opor tu na -
men te, para fa zer uma co mu ni ca ção re le van te ao Se-
na do Fe de ral.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V Exª tem a pa la vra.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Pre si den te, tam bém peço a mi nha ins cri ção, mas,
por for ça do Re gi men to Inter no, ape nas três Se na do -
res po de rão ser ins cri tos, e qua tro Srs. Se na do res
pro pu se ram an te ri or men te a mim as suas ins cri ções.
Mas se pre va le cer a pro pos ta do Se na dor do Pa ra ná,
quem sabe me so bra uma chan ce!

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exªs, nos de vi dos tem pos, se rão aten di dos,
de acor do com o Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos. 
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to à
tri bu na para abor dar um tema so bre o qual fa lei na se-
ma na pas sa da: a in ter di ção da ro do via fe de ral
BR-174, que in ter li ga o Esta do do Ama zo nas ao de
Ro ra i ma e à Ve ne zu e la. Essa ro do via vem, des de
1999, sen do in ter di ta da no tre cho da re ser va in dí ge -
na Wa i mi ri Atro a ri, no ho rá rio de 18h de um dia até às
6h do dia se guin te.

Fiz um re que ri men to de in for ma ções ao Mi nis tro 
dos Trans por tes e S. Exª res pon deu-me que es ta ria
com pon do uma co mis são in ter mi nis te ri al para tra tar
des se as sun to e en con trar uma so lu ção.

Ve jam bem: tra ta-se de uma si tu a ção ile gal, in-
cons ti tu ci o nal e sem ne nhu ma fun da men ta ção para
con ti nu ar exis tin do, mas o Mi nis tro dis se que iria fa zer 
uma co mis são in ter mi nis te ri al.

No mes mo sen ti do, fiz um re que ri men to ao Sr.
Mi nis tro da Jus ti ça, uma vez que a Fu nai, a Fun da ção 
Na ci o nal do Índio, é su bor di na da ao Mi nis té rio da
Jus ti ça, as sim como a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral.

A Fu nai res pon deu-me di zen do que não tem
qual quer res pon sa bi li da de quan to à in ter di ção do tre-
cho, mas que se tra ta de uma si tu a ção que se vem re-
pe tin do des de que a es tra da foi en tre gue pelo 6º Ba-
ta lhão de Enge nha ria de Cons tru ção (BEC), mu i to
an tes de ser as fal ta da. Com isso, o Exér ci to bra si le i ro
te ria re pas sa do aos ín di os Wa i mi ri-Atro a ri essa res-
pon sa bi li da de. Não acre di to nis so, por que o Exér ci to
não te ria au to ri da de para re pas sar essa in ter di ção e
mu i to me nos os ín di os a te ri am.

Qu e ro cha mar a aten ção, Sr. Pre si den te, para o
fato de que o Sr. Mi nis tro da Jus ti ça – que, é bom que
se res sal te, não era o atu al – re ce beu o ofí cio do Se-
na do, acom pa nha do do meu re que ri men to de in for -
ma ções, no dia 04 de de zem bro e, de acor do com o
pre vis to no art. 50, §2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e
tam bém com o art. 216 do Re gi men to Inter no do Se-
na do, te ria trin ta dias para res pon dê-lo. No en tan to,
le vou qua ren ta dias para fazê-lo. O cer to, Sr. Pre si -
den te, é que, cos tu me i ra men te, os Srs. Mi nis tros têm
fe i to pou co caso até da le tra da Cons ti tu i ção, no que
tan ge a sua obri ga ção de res pon der as in for ma ções
ori un das de re que ri men to dos Srs. Se na do res, en ca -
mi nha das pela Mesa do Se na do. Isso para não fa lar
no ofí cio que eu mes mo, como Se na dor, iso la da men -

Março de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  6 01483

    145MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



te, en ca mi nhei ao Sr. Mi nis tro, nos mes mos ter mos,
pe din do es sas pro vi dên ci as.

Por tan to, no dia 14 de ja ne i ro, o Mi nis tro res pon -
deu o ofí cio, en ca mi nhan do res pos ta da Po lí cia Ro do -
viá ria Fe de ral, que faço ques tão de ler, Sr. Pre si den te,
por que aqui já se des mis ti fi ca com ple ta men te – em bo -
ra, de an te mão, não hou ves se base le gal ne nhu ma
para fa zer essa in ter di ção – mu i to do que se vem apre-
go an do a res pe i to da ne ces si da de des sa in ter di ção. 

Assim, vou ler, na ín te gra, o ofí cio as si na do pelo
Sr. Alta mi ro Sath ler Fi lho, Di re tor-Ge ral Subs ti tu to da
Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral, e en ca mi nha do à as ses -
so ra par la men tar do Mi nis té rio da Jus ti ça:

Em res pos ta ao des pa cho nº 772 de
19 de no vem bro de 2001, des sa Asses so ria, 
so li ci tan do in for ma ções da aná li se do Ofí cio 
nº 653/2001/GSMCAV, de 13 de no vem bro
de 2001, so bre ”o res ta be le ci men to do ple-
no flu xo da BR-174“, que liga Ma na us – AM
a Boa Vis ta – RR, te mos a in for mar que:

1 – A Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral não
par ti ci pou de de ci sões re fe ren tes a im po si -
ções de res tri ção ao trá fe go na BR-174 e
tem acom pa nha do tal mo vi men ta ção em
res pe i to ao cos tu me lá exis ten te de pre ser -
va ção dos in te res ses da que la re ser va in dí -
ge na;

2 – Tra ta-se de ex ten são de 120 qui lô -
me tros, com pre en den do a área da re ser va
in dí ge na Wa i mi ri Atro a ri, onde há ape nas
res tri ção Par ci al de Trá fe go No tur no, en tre 
18:00 e 06:00 hora, di a ri a men te, con tro la do
por fun ci o ná ri os da Fu nai ...

Aqui, já há um cho que com a in for ma ção ini ci al
da Fu nai, que diz que a in ter di ção é fe i ta pe los ín di os.

... des de o tér mi no de con clu são das
obras de as fal ta men to da que la ro do via, em
agos to de 1999, e de cor re de con vê nio en-
tre a Fu nai e a Ele tro nor te para mi ni mi zar
efe i tos da cons tru ção da Hi dro e lé tri ca de
Bal bi na ...

Ve jam bem que aqui já en tra em jogo algo que
não a re ser va in dí ge na. 

... tan to quan to a res tri ção ori gi nou-se
de pro te ção aos ín di os e sua re ser va du ran -
te as obras da ro do via, fe i tas pelo Ba ta lhão
de Enge nha ria e Cons tru ção do Exér ci to;

3 – Re la tó rio de re u nião ocor ri da em
01 de de zem bro de 2001, en tre os che fes
do nos so dis tri to no Ama zo nas e em Ro ra i -
ma, com re pre sen tan te do lí der da Na ção
Atro a ri e o in di ge nis ta Car va lho ...

Inte res san te esse in di ge nis ta Car va lho – que ro
cha mar a aten ção so bre ele por que vou ler, de po is,
uma de cla ra ção sua ao jor nal A Crí ti ca.

... ocor ri da den tro da que la re ser va,
para tra tar des se as sun to, con for me re la tó -
rio ane xo, res sal ta que:

a – A res tri ção do trá fe go ocor re em
ca rá ter par ci al e per mi te a pas sa gem de
ôni bus, ve í cu los de emer gên cia e de trans-
por te de en fer mos; 

b – Há li be ra ção to tal do trá fe go em pe-
río do de ma i or mo vi men ta ção, como nos fe ri -
a dos pro lon ga dos e dias fes ti vos es pe ci a is;

Isto é, ex cep ci o nal men te, ao ar bí trio
dos fun ci o ná ri os da Fu nai ou das li de ran ças 
in dí ge nas, pode ha ver li be ra ção to tal do trá-
fe go em pe río dos de fe ri a dos pro lon ga dos e
dias fes ti vos. 

c – Os in dí ge nas ad mi tem al te rar o ho-
rá rio da res tri ção atu al [que é das 18h de
um dia às 6h do ou tro], re du zin do-o para
22:00 às 6:00 ho ras;

Então, ve jam que os pró pri os ín di os ad mi tem,
mes mo com essa con tra di ção toda, que se al te re
essa res tri ção, que não é ofi ci al, que não é le gal; 

d – Res sal ta o re la tó rio que até a pre-
sen te data tal res tri ção aten de às ne ces si -
da des atu a is do trá fe go, bem como os in te -
res ses do trá fe go e os in te res ses dos in dí -
ge nas, po den do a aber tu ra to tal ser ob ti da
em mé dio pra zo, após en ten di men to en tre
ór gãos do Go ver no com ges tão so bre a alu-
di da área;

Ora, Sr. Pre si den te, quer di zer que ór gãos do
Go ver no es tão aci ma da lei, do que man da a Cons ti -
tu i ção e as le gis la ções me no res, re sol ven do de ci dir
so bre em que hora deve pas sar um ve í cu lo numa ro-
do via fe de ral, que foi aber ta e as fal ta da com re cur sos
de to dos nós, con tri bu in tes, que une duas uni da des
da Fe de ra ção e que pas sa em uma re ser va in dí ge na
– uma área, por tan to, da União.

4 – Esta Di re ção en ten de que a ela bo -
ra ção de um pro je to con tem plan do a cons-
tru ção de te las la te ra is de li mi tan do a Fa i xa
de Do mí nio da Ro do via, bem como pas sa -
gens sub ter râ ne as em al guns tre chos do
tra je to da ro do via den tro da re ser va in dí ge -
na pos sam pro te ger a fa u na, a flo ra e evi tar
aci den tes com os ín di os, pre ser van do os
seus in te res ses. 
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Ora, se lá na fren te diz-se que se per mi te a pas-
sa gem de ôni bus, de ve í cu los de emer gên cia ou, nos
fe ri a dos ou dias fes ti vos, de qual quer ve í cu lo, está
pro va do que não exis te qual quer pe ri go à fa u na ou à
flo ra, por que o trá fe go vem sen do fe i to, ape nas con di -
ci o na do ao bel pra zer des ses fun ci o ná ri os dos ór gãos 
do Go ver no que es tão lá e tam bém de al gu mas li de -
ran ças in dí ge nas que não fo ram ou vi das no caso.

Tal so lu ção par ti ria de es tu dos de ór-
gãos do meio am bi en te e de Enge nha ria
Ro do viá ria, en se jan do a so lu ção de fi ni ti va
do caso, bem como ser vin do de re fe rên cia
ao mo de lo ex pe ri men tal para tan tas ou tras
si tu a ções se me lhan tes. 

Na ver da de, esse é o úni co caso, no Bra sil, em
que uma ro do via fe de ral é fe cha da du ran te doze ho-
ras por dia e é aber ta ao bel pra zer de al guns fun ci o -
ná ri os, com or dem de não sei quem, por que ne nhum
ór gão fe de ral que res pon deu ao pe di do de in for ma -
ção as su miu a res pon sa bi li da de do fato.

Tal me di da po de rá in clu ir pos tos de
ser vi ço com re pre sen tan tes da Fu nai, Po lí -
cia Flo res tal ou ou tros ór gãos de meio am bi -
en te ou as sis ten ci a is, ao lon go do tra je to,
com ple men tan do me di das pro te to ras.

E, aí, per gun to: pro te to ras de que, se já per mi -
tem esse flu xo de ma ne i ra even tu al e de acor do com
a von ta de des ses fun ci o ná ri os? 

Con si de ran do a im por tân cia da que la
ro do via de li ga ção in ter na ci o nal, a re cen te
ina u gu ra ção de pon te de al ve na ria au men -
tan do as con di ções de tra fe ga bi li da de e o
imi nen te au men to do vo lu me de trá fe go ge-
ra do pelo pro gres so dos Esta dos li mí tro fes –
Ama zo nas e Ro ra i ma -, urge so lu ci o nar o
im pas se e li be rar to tal men te o seu trá fe go
de for ma a aten der a to dos os in te res ses
en vol vi dos. 

Ve jam V. Exªs que são afir ma ções do pró prio Di-
re tor Subs ti tu to da Po li cia Ro do viá ria Fe de ral: ”Urge
so lu ci o nar o im pas se e li be rar to tal men te o trá fe go de
for ma a aten der a to dos os in te res ses en vol vi dos“.
Que se jam to dos mes mo: ín di os e as po pu la ções dos
Esta do de Ro ra i ma e do Ama zo nas, e não ape nas al-
gu mas pes so as en vol vi das!

Fi nal men te, im por ta lem brar que des-
de a épo ca das obras da cons tru ção em que
as res tri ções no tur nas eram to ta is, atu al -
men te o trá fe go vem sen do aten di do den tro
de sua ma i or ne ces si da de. Entre tan to, este

De par ta men to aguar da de ci sões dos ór gãos 
com pe ten tes para ul ti mar me di das le ga is de
li be ra ção to tal da ro do via.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vê-se que
re al men te o apre ço à Cons ti tu i ção se quer está sen do
ob ser va do pelo pró prio Mi nis té rio da Jus ti ça. Em pri me i -
ro lu gar, por não res pon der a um re que ri men to em tem-
po há bil; em se gun do, por en vi ar tal res pos ta, pro ve ni -
en te de um ór gão su bal ter no – o De par ta men to de Po lí -
cia Ro do viá ria Fe de ral -, onde se quer hou ve uma aná li -
se por par te do De par ta men to Ju rí di co do Mi nis té rio, a
fim de não de i xar trans pa re cer tão cla ra men te a to tal fal-
ta de co man do e de res pe i to à Lei Ma i or.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de te cer co men tá rio
à ma té ria pu bli ca da no jor nal A Crí ti ca a esse res pe i -
to, após ou vir o Sr. Por fí rio Car va lho, Co or de na dor do
Pro gra ma Wa i mi ri-Atroari, que fa lou em nome dos ín-
di os. Dis se ele:

Hoje, os ôni bus de pas sa ge i ros – cer-
ca de 18 por no i te –, ve í cu los com car ga pe-
re cí vel, vi a gens de emer gên ci as com pes so -
as do en tes ou aci den ta das pas sam nor mal -
men te. Se gun do ele, a mé dia de car ros por
dia é de 200, en quan to fi cam re ti dos du ran -
te a no i te ape nas oito com car gas não-pe re -
cí ve is“.

Ora, Sr. Pre si den te, se pas sam cer ca de 18 ve í -
cu los por no i te, por que não pas sar os oito res tan tes?
Estou me va len do da in for ma ção do se nhor Por fí rio
Car va lho – não sei se são ver da de i ras -, que, para
mim, é um con tra-sen so. Ve jam: se pas sam 18 ôni bus
por no i te, mais os ve í cu los com car gas pe re cí ve is e
os que trans por tam as emer gên ci as, por que não
pas sar os que trans por tam car gas não-pe re cí ve is, os
qua is são obri ga dos a dor mi rem na fron te i ra da re ser -
va? Isso sem fa lar no ci da dão que de se ja se lo co mo -
ver, seja qual for o mo ti vo – tra ta men to de sa ú de, ne-
gó ci os ou mes mo tu ris mo -, de um Esta do para ou tro,
ou seja, do Ama zo nas para Ro ra i ma, ou do Ama zo -
nas para Ve ne zu e la.

Re pi to: o Sr. Por fí rio Car va lho, Co or de na dor do
Pro je to Wa i mi ri-Atro a ri cai em con tra di ção ao di zer
que pre ci sa mos man ter essa si tu a ção, quan do ape-
nas uma mi no ria de car ros é ali re ti da. E o que é pior:
se gun do o Di re tor da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral, nos
dias fes ti vos e fe ri a dos pro lon ga das essa pro i bi ção
não exis te!

Sr. Pre si den te, além de pe dir à Mesa do Se na do 
que acon se lhe os Srs. Mi nis tros a cum pri rem a Cons-
ti tu i ção e as leis que os obri ga a res pon de rem aos pe-
di dos de in for ma ção den tro do pra zo de trin ta dias, eu

Março de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  6 01485

    147MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



tam bém gos ta ria que se fi zes se uma aná li se, por
meio da Advo ca cia do Se na do, para que pu dés se mos 
dar cabo a essa si tu a ção. Em pri me i ro lu gar, há um
pa re cer da Con sul to ria Le gis la ti va do Se na do mos-
tran do que essa in ter di ção é ab so lu ta men te ile gal.
Falo como re pre sen tan te do Esta do de Ro ra i ma por
acre di tar tra tar-se de um ab sur do, uma ati vi da de que
não se jus ti fi ca.

Sr. Pre si den te, há uma ou tra in da ga ção à Mesa
do Se na do. Eu gos ta ria de sa ber qual a ra zão de es-
tar mos re ce ben do, nós Se na do res, jun ta men te com a
mí dia – uma pu bli ci da de diá ria que to dos os Srs. Se-
na do res re ce bem com o re su mo das no tí ci as na ci o -
na is -, bem como com o Jor nal do Se na do um pan-
fle to de pro pa gan da do Pro gra ma Wa i mi ri-Atro a ri, pa-
tro ci na do pela Ele tro nor te e pela Fu nai há cer ca de
três dias.

Sr. Pre si den te, pa re ce tra tar de uma co in ci dên -
cia, já que na se ma na pas sa da fiz pro nun ci a men to
nes ta Casa re cla man do pro vi dên ci as quan to a esse
mes mo tema. Ago ra – re pi to –, esse pan fle to vem
sen do en ca mi nha do jun ta men te com a mí dia e o com
o Jor nal do Se na do. Não te nho nada con tra a pro pa -
gan da, até por que ela é pro mo vi da pelo Go ver no Fe-
de ral – não sei se isso te ria algo a ver –, pela Ele tro -
nor te, com a chan ce la do Mi nis té rio de Mi nas e Ener-
gia e da Ele tro bras. Por tan to, Sr. Pre si den te, como te-
nho re ce bi do há três dias essa pu bli ci da de, in da go à
Mesa do Se na do qual a ra zão da co in ci dên cia de eu,
após ter de nun ci a do na se ma na pas sa da a ques tão
do Mi nis té rio dos Trans por te – e o Sr. Por fí rio Car va -
lho ser o Co or de na dor do Pro je to Wa i mi ri-Atro a ri –,
es tar re ce ben do tal pro pa gan da.

Por fim, Sr. Pre si den te, apre sen tei hoje – in clu si -
ve já foi lido – um re que ri men to de in for ma ção para
sa ber quan to foi pago de in de ni za ção pe los Go ver nos 
do Ama zo nas e de Ro ra i ma pelo as fal ta men to da
BR-174, no tre cho da re ser va Wa i mi ri-Atro a ri.

Sr. Pre si den te, que ro de i xar bem cla ro a mi nha
po si ção, não ques ti o nan do que de va mos – e de ve -
mos sim – apo i ar ao má xi mo to das as et ni as in dí ge -
nas exis ten tes nes te País. Mas pen so que não po de -
mos con ti nu ar fa zen do um ver da de i ro apart he id ét ni -
co. O la men tá vel nes sa pu bli ci da de por mim mos tra -
da, é que o Go ver no Fe de ral – e são ór gãos do Go-
ver no Fe de ral –, na ma té ria in ti tu la da ”Uma Na ção
Vol ta a Nas cer“, cha ma as et ni as Wa i mi ri-Atro a ri de
”na ção“. Eu, como bra si le i ro, só co nhe ço, den tro dos
li mi tes do Bra sil, uma na ção, que é Na ção bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, fica aqui o meu re gis tro. Que con-
clua a fase ad mi nis tra ti va das mi nhas pro vi dên ci as e

que seja li be ra do o trá fe go do tre cho da BR-174 que
pas sa pela re ser va. Após isso, caso não se ve ri fi que
um an da men to, já que a pró pria Po lí cia Ro do viá ria
Fe de ral ad mi te não ter ca bi men to, in clu si ve ad mi te
que os pró pri os ín di os de se jam di mi nu ir esse pra zo
de in ter di ção, es pe ro po der en trar com uma me di da
ju di ci al que per mi ta aos bra si le i ros do Ama zo nas, os
de Ro ra i ma e os de ou tros Esta dos per cor rer aque le
tre cho da BR-174, en fim, te rem o di re i to cons ti tu ci o -
nal de ir e vir.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Se na dor,

O Re que ri men to 667/2001, foi pro to co la do e lido em ple ná -

rio no dia 13 de no vem bro de 2001.

O re la tor do Re que ri men to foi o Se na dor Car los Wil son e o

pa re cer foi apro va do no dia 29 de no vem bro de 2001.

Foi en vi a do o Ofí cio 1632 ao Mi nis tro da Jus ti ça no dia

4-12-2001, que res pon deu em 14-1-2001.

O pra zo para res pos ta é de 30 dias, pre vis to no art. 50, § 2º

da Cons ti tu i ção Fe de ral e Art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na -

do Fe de ral.

Re gi men to Inter no

Dos Re que ri men tos de in for ma ções (Const. art. 50 § 2º)

Art. 216. Os re que ri men tos de in for ma ções es tão su je i tos às

se guin tes nor mas:

I – se rão ad mis sí ve is para es cla re ci men to de qual quer as-

sun to sub me ti do à apre ci a ção do Se na do ou ati nen te a sua com pe -

tên cia fis ca li za do ra;

II – não po de rão con ter pe di do de pro vi dên cia, con sul ta, su-

ges tão, con se lho ou in ter ro ga ção so bre pro pó si to da au to ri da de a

quem se di ri ja;

III – li dos na Hora do Expe di en te, se rão des pa cha dos à

Mesa para de ci são;

IV – se de fe ri dos, se rão so li ci ta das, à au to ri da de com pe ten -

te as in for ma ções re que ri das, fi can do in ter rom pi da a tra mi ta ção da

ma té ria que se pre ten de es cla re cer. Se in de fe ri do, irá ao ar qui vo,

fe i ta co mu ni ca ção ao Ple ná rio;

V – as in for ma ções re ce bi das, quan do se des ti na rem à elu-

ci da ção da ma té ria per ti nen te a pro po si ção em cur so no Se na do,

se rão in cor po ra das ao res pec ti vo pro ces so.
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§ 1º Ao fim de trin ta dias, quan do não ha jam sido pres ta das

as in for ma ções, o Se na do re u nir-se-á, den tro de três dias úte is,

para de cla rar a ocor rên cia do fato e ado tar as pro vi dên ci as de cor -

ren tes do dis pos to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção.

§ 2º Apli cam-se, no que cou ber, as dis po si ções do pa rá gra fo 

an te ri or ao caso de for ne ci men to de in for ma ções fal sas.

Art. 217. O re que ri men to de re mes sa de do cu men tos equi-

pa ra-se ao de pe di do de in for ma ções.

REQUERIMENTO Nº 667, DE 2001

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que se jam pres ta das

pelo Se nhor Mi nis tro da Jus ti ça, in for ma ções acer ca das pro vi dên -

ci as que vêm sen do to ma das, por esse Mi nis té rio, com vis tas à

sus pen são ime di a ta da in ter di ção da ro do via fe de ral BR-174, no

Esta do de Ro ra i ma, que, di a ri a men te, no pe río do com pre en di do

en tre 18 e 6 ho ras, no tre cho da re ser va in dí ge na Wa i mi ri-Atro a ri,

tem o seu trân si to in ter rom pi do.

Escla re ço que esta Casa apro vou Re que ri men to de in for -

ma ção nº 298, de 6-6-2001, de mi nha au to ria, di ri gi do ao Mi nis tro

da Jus ti ça. E, em ra zão de a res pos ta en ca mi nha da por aque le

Órgão não ter apon tan do o am pa ro le gal da in ter di ção em co men -

to, re que i ro as in for ma ções pre sen tes.

Sala das ses sões, 13 de no vem bro de 2001. Mo za ril do Ca-

val can ti.

(À Mesa para de ci são.)

OF. Nº 653/2001/GSMCAV

Bra si lia, 13 de no vem bro de 20O1

Se nhor Mi nis tro,

A ro do via fe de ral BR-174 que liga Ma na us a Boa Vis ta e se-

gue até a fron te i ra com a Ve ne zu e la, é o mais im por tan te eixo de

abas te ci men to e de es co a men to da pro du ção do Esta do de Ro ra i -

ma.

Des de o pe río do de sua aber tu ra, no iní cio dos anos 70, a

BR 174 tem tido o seu trá fe go in ter rom pi do, no tre cho que cru za a

re ser va dos ín di os ”wa i mi ri-atro a ri“, di a ri a men te, das 18 ho ras às 6

ho ras. Essa in ter rup ção foi co or de na da, ini ci al men te pelo Exér ci to,

cons tru tor da es tra da, sen do trans fe ri da, pos te ri or men te, para a

ges tão da Fun da ção Na ci o nal do Índio (FUNAI). Atu al men te, a in-

ter di ção da ro do via é con tro la da por ín di os ”wa i mi ri-atro a ri“.

So li ci to de Vos sa Exce lên cia pro vi dên ci as, no âm bi to des se

Mi nis té rio, para o res ta be le ci men to do ple no flu xo na ro do via fe de -

ral em apre ço, em vis ta da con clu são dos ser vi ços de sua aber tu ra

e pa vi men ta ção, e sua im por tân cia para a eco no mia do Esta do de

Ro ra i ma.

Apro ve i to o en se jo para re no var a V.Exª, pro tes tos de ele va -

da con si de ra ção e apre ço.

Res pe i to sa men te, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

Avi so nº 59/MJ

Bra sí lia, 11 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,

Em aten ção ao Ofí cio Nº 1.632 (SF), de 4 de de zem bro de

2001, que en ca mi nhou a esta Pas ta có pia do Re que ri men to de

Infor ma ção nº667/01, de au to ria do Se nhor Se na dor Mo za ril do Ca-

val can ti, trans mi to a Vos sa Exce lên cia có pia do Ofí cio nº

19/02/DG/DPRF/MJ, do De par ta men to de Po lí cia Ro do viá ria Fe de -

ral, onde pres ta es cla re ci men tos so bre o as sun to.

Aten ci o sa men te, Aloy sio Nu nes Fer re i ra – Mi nis tro de

Esta do da Jus ti ça.

Res tri ção pro te ge

Índi os e ani ma is

Bra sí lia – “Essa His tó ria cri a da pelo se na dor Mo za ril do Ca-

val can ti é uma for ma de fa zer pa lan que. Ele não tem as sun to e co-

me ça a in ven tar fato po lí ti co”, cri ti ca o co or de na dor do pro gra ma

Ua i mi ri-atro a ri, Por fí rio Car va lho, com uma res pos ta da co mu ni da -

de in dí ge na. Para po der de fen der a cha ma da res tri ção se le ti va do

uso da BR-174, nos 125 qui lô me tros que pas sa den tro das ter ras

dos ín di os, o in di ge nis ta re to ma a his tó ria do fe cha men to to tal da

área, quan do o 6º BEC era res pon sá vel pela cons tru ção e con tro le

do lo cal.

Na que la épo ca, a par tir das 18h não pas sa va nin guém, ne-

nhum tipo de ve í cu lo. “Hoje, o ôni bus de pas sa ge i ros – cer ca de 18

por no i te –, ve í cu los com car ga pe re cí vel, vi a gens de emer gên ci as

com pes so as do en tes ou aci den ta das pas sam nor mal men te”, ex-

pli ca Car va lho. Se gun do ele, a mé dia de car ros por dia é de 200,

en quan to fi cam re ti dos, du ran te à no i te, ape nas oito com car gas

não-pe re cí ve is, ma de i ra “con tra ban de a da” e ve í cu los de pas se io. 

Ele con ta que quan do o Exér ci to de i xou de con tro lar a BR-174

(1970 a 1999), o co man do cha mou os ín di os e os co or de na do res 

para sa ber se eles que ri am con ti nu ar com a in ter rup ção do trá fe -

go no tur no. A co mu ni da de ace i tou e a di re ção do pro gra ma Ua i -

mi ri-atro a ri con cor dou por que essa res tri ção se le ti va do uso da

ro do via, se gun do Por fí rio Car va lho, be ne fi cia os ín di os – que

têm medo de um ata que por gru pos de ex ter mí nio. Na dé ca da de

70, quan do foi ini ci a da a cons tru ção da Ma na us-Boa Vis ta, a po-

pu la ção in dí ge na era de 1,5 mil pes so as. Em 1987, res ta vam

ape nas 374 ín di os. “Hou ve uma di zi ma ção des sa po pu la ção”,

de cla ra Por fí rio de Car va lho, que cre di ta ao tra ba lho do pro gra -

ma o au men to da co mu ni da de, hoje, com 915 ín di os. Há ain da

uma pre o cu pa ção com a fa u na sil ves tre. A ma i o ria dos ani ma is

têm há bi tos no tur nos, fa zem a re pro du ção e o in ten so trá fe go à

no i te ca u sa es tres se e que bra o ci clo de vida na tu ral das es pé ci es.

Os fis ca is tam bém aju dam a so cor rer os que fi cam do en tes no tre-

cho que pas sa pe las ter ras in dí ge nas.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº , DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro se jam pres ta das pelo Se-

nhor Mi nis tro da Jus ti ça in for ma ções so bre qual o va lor pago à Fu-

nai pe los go ver nos dos Esta dos do Ama zo nas e de Ro ra i ma, a tí tu -

lo de in de ni za ção pelo as fal ta men to da BR-174 no tre cho da re ser -

va Wa i mi ri-Atro a ri.

Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2002. – Se na dor Mo za ril -

do Ca val can ti.

Uma Na ção vol ta a nas cer

A Ele tro nor te não fica só fa lan do em pre ser va ção am bi en tal

e re cu pe ra ção de fa u na e flo ra da Ama zô nia. A Ele tro nor te faz. Em

par ce ria com a Fu nai, o Pro gra ma Wa i mi ri Atro a ri é um bom exem-

plo dis so. Cri a do em 1987, com a cons tru ção da Usi na Hi dre lé tri ca

Bal bi na, seu prin ci pal ob je ti vo era o de res ga tar a dig ni da de e a in-

de pen dên cia do povo Kin ja. Com a par ti ci pa ção efe ti va dos ín di os,

o Pro gra ma tor nou-se um su ces so tão gran de que já foi ma té ria es-

pe ci al na re vis ta World De ve lop ment, da Orga ni za ção das Na-

ções Uni das. Os re sul ta dos do PWA fa lam por si: em 1987, os Wa i -

mi ri Atro a ri eram ape nas 374 pes so as; hoje já são 912; não exis te

um só caso de sa ram po, ca ta po ra ou do en ça imu no pre ve ní vel na

co mu ni da de; não há qual quer ocor rên cia de in va sões nas ter ras

Wa i mi ri Atro a ri e ali, a na tu re za é to tal men te pre ser va da e pro te gi -

da; fo ram cons tru í das mais 11 al de i as e 18 es co las en si nam os ín-

di os a ler, fa lar e es cre ver em sua pró pria lín gua, res ga tan do suas

prá ti cas cul tu ra is. Isso sem fa lar do apo io à pro du ção de ali men tos,

dos pro je tos agro pe cuá ri os es pe ci a is e da cri a ção de ani ma is sil-

ves tres, que ga ran tem a to tal in de pen dên cia ali men tar da co mu ni -

da de.

O Pro gra ma Wa i mi ri Atro a ri é tão bom que aca bou de ga-

nhar o Prê mio da Fun da ção COGE 2001 na ca te go ria Ações Ambi-

en ta is. A gen te agra de ce.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, o Sr. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo-
bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung.

S. Exª dis põe de vin te mi nu tos.
O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nas pró xi mas ho-
ras, o Pre si den te dos Esta dos Uni dos, Ge or ge W.
Bush, po de rá to mar uma de ci são ex tre ma men te gra-
ve. Caso opte em se guir as re co men da ções da Inter-
na ti o nal Tra de Co mis si on (ITC) para a am pli a ção das
bar re i ras pro te ci o nis tas à im por ta ção de aço, aten-
den do a pres sões dos se to res vin cu la dos à si de rur gia 

da que le país, a Casa Bran ca ca u sa rá uma con vul são
nas re la ções do co mér cio in ter na ci o nal, par ti cu lar -
men te no mer ca do mun di al de aço.

Pre o cu pa-me, so bre ma ne i ra, os re fle xos ne ga -
ti vos que tal de ci são pos sa tra zer para o mer ca do na-
ci o nal de aço. Tam bém, par ti cu lar men te – devo re gis -
trar –, temo pela eco no mia ca pi xa ba, na qual a si de -
rur gia de sem pe nha pa pel re le van te.

No Espí ri to San to, o co mér cio de aço con tri bui
de ci si va men te para sua sus ten ta ção eco nô mi ca. Ali
está ins ta la da a Com pa nhia Si de rúr gi ca de Tu ba rão
(CST), res pon sá vel por 20% da pro du ção mun di al de
pla cas de aço. Aba los na pro du ção e re flu xos de ex-
por ta ção tra rão con se qüên ci as não só eco nô mi cas,
mas tam bém so ci a is, agra van do ain da mais o atu al
qua dro po lí ti co e ad mi nis tra ti vo em meu Esta do.

Vol tan do à de ci são que o Go ver no ame ri ca no
está em vias de to mar, Sr. Pre si den te, tra ta-se de
mais um ca pí tu lo na lon ga his tó ria do pro te ci o nis mo
ame ri ca no à sua si de rur gia e da pos tu ra con tra di tó ria
da que le país em re la ção à de fe sa e ao dis cur so que
faz do li vre co mér cio.

O pano de fun do des sa his tó ria é o de clí nio da
si de rur gia ame ri ca na, que já foi a ma i or do mun do, no
pós-Gu er ra, mas per deu com pe ti ti vi da de nos úl ti mos
aos para ins ta la ções mais mo der nas, pri me i ro, no Ja-
pão, de po is, na Eu ro pa, e, mais re cen te men te, no
Bra sil. O fato é que a ba i xa com pe ti ti vi da de do se tor
nos Esta dos Uni dos de cor re de pro ble mas lo ca is, e
não de uma su pos ta con cor rên cia pre da tó ria de seus
com pe ti do res ex ter nos. Além da di fe ren ça de mo der -
ni da de en tre os equi pa men tos de pro du ção, ou tros
fa to res con cor rem para essa si tu a ção, so bre tu do a
ba i xa qua li da de do mi né rio uti li za do em sua in dús tria, 
a ta co ni ta, que tem ape nas 30% de teor de fer ro, con-
tra 65% de teor do pro du to exis ten te em nos so País.

As di fi cul da des não são no vas. A si de rur gia in te -
gra da ame ri ca na tem sido per ma nen te men te pro te gi -
da con tra as im por ta ções, des de a dé ca da de 60.
Mes mo as sim, e tal vez por con ta do pro te ci o nis mo
exa cer ba do, a cri se se agra vou nos úl ti mos anos, for-
çan do um pro ces so de re vi ta li za ção do se tor na que le
País. Des de o iní cio da dé ca da de 90, mais de 30 em-
pre sas já en tra ram em pro ces so fa li men tar, en tre elas
al gu mas em pre sas íco nes como a gi gan te Beth lem
Ste el Co. As mais aten tas têm bus ca do no vos ca mi -
nhos que pas sam pela uti li za ção de pro du tos
semi-aca ba dos im por ta dos e pela re es tru tu ra ção e
fe cha men to de uni da des ine fi ci en tes. Um pro ces so
tur bu len to e do lo ro so, com cus tos para toda a so ci e -
da de, como sa bem mu i to bem os pa í ses em de sen -
vol vi men to, como o Bra sil, que tem sido obri ga do, nos
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úl ti mos anos, a re or ga ni zar sua eco no mia para ter ca-
pa ci da de de com pe ti ção no mun do glo ba li za do.

Di an te des se qua dro, o lobby dos se to res vin-
cu la dos à in dús tria do aço en trou em ação. Em ju nho
de 2001, o Pre si den te Bush, pres si o na do pelo Con-
gres so, es pe ci al men te pe los cha ma dos re pre sen tan -
tes dos dis tri tos do aço, so li ci tou a ins ta la ção de uma
in ves ti ga ção na Inter na ti o nal Tra de Co mis si on, ba se -
a da na se ção 201 da Lei de Co mér cio Ame ri ca na,
para de tec tar se as im por ta ções de aço são a ca u sa
das di fi cul da des da in dús tria. A co mis são in ves ti ga -
do ra, for ma da por re pre sen tan tes dos par ti dos, con-
clu iu, por seis vo tos a zero, que sim, e re co men dou a
ado ção de ta ri fas de pro te ção en tre 15% e 40%, de-
pen den do do tipo de pro du to si de rúr gi co im por ta do.
Assim, a pa la vra fi nal ca be rá ao Pre si den te ame ri ca -
no, que tem até ama nhã para se po si ci o nar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a de ci são
po de rá oca si o nar pro ble mas para o co mér cio do aço
em todo o mun do. O fe cha men to do mer ca do ame ri -
ca no terá como pos sí ve is efe i tos o au men to do pro te -
ci o nis mo em ou tros pa í ses so bre o mer ca do in ter no.
Tan to que o Go ver no bra si le i ro já de cla rou que au-
men ta rá a vi gi lân cia em de fe sa do aço na ci o nal.

Re cen te men te, a Câ ma ra de Co mér cio Exte ri or
– Ca mex sus pen deu o li cen ci a men to au to má ti co para
as im por ta ções de aço não la mi na do, como fios de
fer ro, ara mes, te las e ver ga lhões. Em uma ope ra ção
con jun ta com a Re ce i ta Fe de ral, po de rá ain da im por
ma i or ri gor à fis ca li za ção do aço im por ta do. Se gun do
o Dr. Ro ber to Gi an net ti da Fon se ca*, se cre tá rio-exe -
cu ti vo da Ca mex, o Bra sil não pre ci sa au men tar ta ri -
fas por que seu aço é com pe ti ti vo, e as me di das vi sam 
ape nas a de fen der a in dús tria lo cal da ”con cor rên cia
pre da tó ria“.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as re co -
men da ções da ITC para am pli ar as res tri ções à im-
por ta ção do aço são ques ti o ná ve is sob di ver sos as-
pec tos. O mais evi den te de les é a enor me con tra di -
ção – vol to a di zer – en tre a am pli a ção do pro te ci o nis -
mo e o dis cur so de li vre co mér cio da atu al ad mi nis tra -
ção ame ri ca na. A im ple men ta ção das re co men da -
ções acar re ta rá mu dan ças nas ne go ci a ções mul ti la -
te ra is e bi la te ra is de re gu la men ta ção e li be ra li za ção
do co mér cio in ter na ci o nal em cur so.

Em de po i men to na Câ ma ra dos De pu ta dos
ame ri ca na, Alan Gre ens pan, Pre si den te do FED – o
Ban co Cen tral ame ri ca no –, dis se que a ma nu ten ção
de mer ca dos in ter na ci o na is aber tos ao flu xo de pro-
du tos e ser vi ços ”é mu i to mais im por tan te“ para a
eco no mia do que a per da de em pre gos da in dús tria
si de rúr gi ca. O co mis sá rio de co mér cio da União Eu ro -

péia, Pas cal Lamy, afir mou que con tes ta rá a de ci são
do Pre si den te Bush, na OMC, caso se im po nham no-
vas res tri ções às im por ta ções do aço. Para ele, não
há ne nhum mo ti vo para a ado ção de no vas bar re i ras
pro te ci o nis tas, uma vez que as im por ta ções ame ri ca -
nas de aço es tão em que da (ca í ram 20% no úl ti mo
ano, só para ci tar um nú me ro). 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver -
no bra si le i ro ex pres sou po si ção se me lhan te. O
Emba i xa dor Gra ça Lima, Se cre tá rio-Ge ral para
Assun tos de Inte gra ção, Eco nô mi cos e de Co mér cio
Exte ri or do Ita ma raty, dis se ao Esta do de S.Pa u lo,
no úl ti mo dia 21 de fe ve re i ro, que o Bra sil vai apre sen -
tar que i xa for mal à OMC, ”caso o go ver no ame ri ca no
ado te um sis te ma de sal va guar das que li mi te a en tra -
da do aço bra si le i ro“. 

O Mi nis tro Cel so La fer já afir mou que o Bra sil
de ve rá ir mais lon ge, re ven do com aten ção toda a pa-
u ta de in te res ses co mer ci a is co muns en tre os dois
pa í ses. 

As re co men da ções pro te ci o nis tas tam bém são
con tes tá ve is, se gun do a re a li da de da si de rur gia dos
Esta dos Uni dos e a par ti ci pa ção dos pro du tos bra si -
le i ros na que le mer ca do. As nos sas ex por ta ções do
se tor têm os ci la do en tre US$2 e US$3 bi lhões. Em
2000, foi de apro xi ma da men te US$2,8 bi lhões e, em
2001, US$2,3 bi lhões. As ex por ta ções es pe cí fi cas
para os Esta dos Uni dos re pre sen tam algo em tor no
de 30% do glo bal das nos sas ex por ta ções, o que, no
úl ti mo ano, cor res pon deu a algo em tor no de US$726
mi lhões. 

Em nos sa pa u ta de ex por ta ção de pro du tos si-
de rúr gi cos para os Esta dos Uni dos, 70% cor res pon -
dem a semi-aca ba dos. Enquan to a nos sa ex por ta ção
de pro du tos aca ba dos para aque le país tem de cli na -
do sis te ma ti ca men te, em par te em fun ção de me di -
das pro te ci o nis tas, ca in do de 7,1 mi lhões de to ne la -
das, em 1992, para 3,4 mi lhões, em 2000, a pro du ção 
de semi-aca ba dos (ta ru gos e pla cas) cres ceu de 4,6
mi lhões para 6,2 mi lhões de to ne la das no mes mo pe-
río do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há um
con jun to de in di ca do res ca pa zes de de mons trar que
a im por ta ção de aço pe los ame ri ca nos, em par ti cu lar
dos se mi-acabados, res pon de a uma ne ces si da de da
pró pria in dús tria ame ri ca na. O pri me i ro de les é a exis-
tên cia de um gap, um des com pas so en tre a ca pa ci da -
de de pro du ção pri má ria, atu al e pro je ta da, de aço
dos Esta dos Uni dos e sua ca pa ci da de de fa bri ca ção
de aca ba dos. 
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O as pec to com ple men tar das im por ta ções de
semi-aca ba dos tam bém é no tó rio para ame ni zar o
des ba lan ce a men to ge o grá fi co da cos ta oes te, onde é
ma i or o gap, e sus ten tar pi cos de de man da. Visa ain-
da a me lho rar e as se gu rar de ter mi na das es pe ci fi ca -
ções de qua li da de para as usi nas ame ri ca nas e su prir 
a au sên cia de for ne ce do res lo ca is de de ter mi na dos
pro du tos. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ou tro in di -
ca ti vo de que são in cor re tas as con clu sões da in ves ti -
ga ção da ITC é o fato de que a ca pa ci da de bru ta de
pro du ção de aço ame ri ca no am pli ou-se, ape sar das
im por ta ções de semi-aca ba dos. Entre 1995 e 2000,
en quan to a ca pa ci da de de pro du ção cres ceu em 10
mi lhões de to ne la das, as im por ta ções su bi ram de 6
para 8 mi lhões. 

Olhan do do pon to de vis ta do con su mo de aço,
as con clu sões tam bém apon tam na mes ma di re ção.
As im por ta ções de aço nos Esta dos Uni dos re pre sen -
tam uma por cen ta gem pe que na – 6% – do con su mo
to tal de aço no país, e têm se man ti do nes se pa ta mar
des de a dé ca da de 90.

Na re a li da de, Sr. Pre si den te, uma re du ção na
im por ta ção de semi-aca ba dos po de rá até mes mo
acar re tar uma re du ção se me lhan te na pro du ção de
aca ba dos, dado o des ba lan ce a men to en tre a ca pa ci -
da de pri má ria e a ca pa ci da de de pro du ção de aca ba -
dos e o con su mo es ti ma do nos Esta dos Uni dos.

O Bra sil está en tre os pro du to res mais com pe ti -
ti vos de aço do mun do, em par ti cu lar na pro du ção de
semi-aca ba dos. Nos sos cus tos fi na is são, em mé dia,
US$59 por to ne la da me no res do que os dos Esta dos
Uni dos. Asso ci a da aos ba i xos cus tos, a alta qua li da -
de da pro du ção bra si le i ra con cor re para me lho rar a
pró pria com pe ti ti vi da de da pro du ção de aca ba dos
ame ri ca na, sen do um fa tor po si ti vo em sua re es tru tu -
ra ção. É pre ci so lem brar, Sr. Pre si den te, que o car vão
uti li za do pe las usi nas bra si le i ras é qua se todo im por -
ta do dos Esta dos Uni dos, o que sig ni fi ca uma de ci são 
es tra té gi ca para as se gu rar a me lho ria da qua li da de
do nos so aço. Assim, a im por ta ção de semi-aca ba dos 
do Bra sil não se cons ti tui um pro ble ma, mas é par te
in te gran te da so lu ção da cri se da si de rur gia ame ri ca -
na.

Mas há tam bém, Sr. Pre si den te, os se to res da
eco no mia ame ri ca na que se rão pre ju di ca dos pela im-
po si ção de sal va guar das à im por ta ção do aço. Cri-
ou-se uma enor me po lê mi ca e o go ver no tem so fri do
pres sões de to dos os la dos. O re pór ter Neil King Jr.,
em ar ti go no The Wall Stre et Jour nal, no úl ti mo 28
de fe ve re i ro, in for ma que ”os di re to res dos ma i o res
por tos do país e os exe cu ti vos das em pre sas gran des 

con su mi do ras de aço es tão in va din do Was hing ton
para ar gu men tar que tais ta ri fas, de até 40%, se rão
re pas sa das para os con su mi do res, e se rão de sas tro -
sas para a eco no mia, cus tan do mais em pre gos“. 

A di plo ma cia e os em pre sá ri os bra si le i ros ado-
ta ram uma ati tu de ex tre ma men te prag má ti ca em re la -
ção à in ves ti ga ção da se ção 201, já ci ta da no co me ço 
do meu pro nun ci a men to. Des de o iní cio, Sr. Pre si den -
te, bus ca ram um com pro mis so ca paz de man ter as
ex por ta ções bra si le i ras, es pe ci al men te as de
semi-aca ba dos, fora do al can ce das no vas sal va guar -
das. O ar gu men to, já co men ta do, foi sem pre o de que
o nos so aço faz par te da so lu ção dos pro ble mas da si-
de rur gia ame ri ca na, e que não há ne nhum mo ti vo ou
jus ti fi ca ti va para cri ar no vas res tri ções. A po si ção bra-
si le i ra é de que ne nhu ma nova me di da de pro te ção
deva ser apli ca da em fun ção da pre sen te in ves ti ga -
ção. No en tan to, na bus ca de so lu ção de com pro mis -
so, o Bra sil tam bém, nes se pro ces so, apre sen tou pro-
pos tas cla ras, con cre tas.

Ha via no Bra sil, e es ta mos acom pa nhan do pela
im pren sa es pe ci a li za da, al gu ma es pe ran ça de que a
ra zão pre va le ce ria e de que nos sas ex por ta ções de
aço para os Esta dos Uni dos fi ca ri am isen tas de no vas 
sal va guar das. Entre tan to, a de ci são do De par ta men -
to de Co mér cio dos Esta dos Uni dos, anun ci a da na úl-
ti ma quar ta-fe i ra, de so bre ta xar os la mi na dos a frio
ex por ta dos para os Esta dos Uni dos por três em pre -
sas bra si le i ras – CSN, Co si pa e Usi mi nas –, pa re ce
si na li zar num sen ti do cla ro: o en du re ci men to nes sas
re la ções.

Infor mam-nos os jor na is que a de ci são só será
to ma da pelo De par ta men to de Co mér cio no dia 10 de
ju lho. De lá, o pro ces so vai para a Inter na ti o nal Tra de
Com mis si on, ITC. É im por tan te di zer que, na prá ti ca,
a me di da está em vi gor e já está nos pre ju di can do.
Até a úl ti ma pa la vra, as em pre sas te rão que de po si tar 
uma fi an ça ban cá ria ou qual quer ou tro tipo de ga ran -
tia, no va lor da so bre ta xa, para po der ven der seus
pro du tos para os Esta dos Uni dos. Quer di zer, a me di -
da pre ju di ca de for ma sig ni fi ca ti va toda a pro du ção
na ci o nal de la mi na dos a frio.

As ex por ta ções da Co si pa e da Usi mi nas fo ram
so bre ta xa das em 12,58%. Já as da CSN re ce be rão
uma so bre ta xa de 8,22%. Uma ter ce i ra so bre ta xa, de
11,9%, é apli ca da a no vos pla yers. É im por tan te di-
zer da tri bu na do Se na do que não há, nos cál cu los do
De par ta men to de Co mér cio, ne nhu ma trans pa rên cia, 
ne nhu ma cla re za.

O site Pri me i ra Le i tu ra, pu bli ca ção im por tan te
de eco no mia e po lí ti ca, re fle tin do so bre esse tema,
diz o se guin te: ”Em pri me i ro lu gar, é pre ci so sa ber
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como é que os ame ri ca nos che ga ram à con ta do sub-
sí dio do aço bra si le i ro. Isso é es sen ci al por que, por
mais de uma vez, o De par ta men to de Co mér cio in clu -
iu na con ta os gas tos dos sis te mas pú bli cos de pre vi -
dên cia so ci al. No caso do Bra sil, a Casa Bran ca cos-
tu ma con ta bi li zar os in ves ti men tos fe i tos pelo Esta do
quan do as em pre sas eram es ta ta is – ape sar des ses
cus tos te rem sido in cor po ra dos pe las em pre sas na
épo ca da pri va ti za ção“.

Faço até um ape lo à Casa, Sr. Pre si den te, para
que re fli ta so bre este e ou tros te mas im por tan tes de
co mér cio ex te ri or. 

Não po de mos as sis tir pas si va men te o go ver no
ame ri ca no, mais uma vez, re sol ver seus pro ble mas
eco nô mi cos e po lí ti cos do més ti cos à cus ta do sa cri fí -
cio da eco no mia bra si le i ra e da eco no mia de ou tros
pa í ses.

Te mos de re a gir, Sr. Pre si den te.
Con ce do um apar te ao Se na dor Osmar Dias,

para que pos sa co men tar e de ba ter o tema.
O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor

Pa u lo Har tung, acom pa nhei des de o iní cio o dis cur so
de V. Exª, de im por tân cia e opor tu ni da de que, sem
dú vi da ne nhu ma, de vem cha mar a aten ção des ta
Casa e do País. E eu gos ta ria de acres cen tar uma in-
for ma ção a tudo o que V. Exª está di zen do, pois con-
cor do com a li nha de pen sa men to e com a tese que V.
Exª le van ta. Pou co foi di vul ga do nes te País mas, em
ja ne i ro, duas or ga ni za ções de pro du to res agrí co las,
uma do Ca na dá e ou tra dos Esta dos Uni dos, re u ni -
ram-se para pro por, por in ter mé dio da Con fe de ra ção
Na ci o nal da Agri cul tu ra, que o Bra sil de i xe de plan tar
soja – e ofe re ce ram um sub sí dio de US$165 por hec-
ta re que o Bra sil de i xar de plan tar –, para que aque les 
dois pa í ses con ti nu em do mi nan do o mer ca do mun di -
al de soja. Veja a au dá cia e a ou sa dia dos ame ri ca nos 
e ca na den ses em re la ção a uma cul tu ra que tem sido
im por tan tís si ma para a ba lan ça co mer ci al bra si le i ra e
para a com po si ção do PIB e da ren da na ci o nal, já que
a soja é hoje a com mo dity com ma i or va lor de ex por -
ta ção que te mos. O que eles pre ten dem é que o Bra sil 
re du za a sua área de plan tio para que eles pos sam
con ti nu ar es ta be le cen do o pre ço de mer ca do que
lhes in te res sa. É cla ro que essa é uma in tro mis são
que o Go ver no bra si le i ro não pode per mi tir, que os
pro du to res bra si le i ros não vão ace i tar e con tra a qual
a so ci e da de bra si le i ra vai re a gir. Era isso ape nas o
que eu que ria acres cen tar àqui lo que V. Exª le van ta,
de ex tre ma im por tân cia para o se tor do aço e que
tam bém tem uma ex ten são e uma gra vi da de enor mes 
no se tor agro pe cuá rio, no qual ame ri ca nos e eu ro pe -
us co lo cam, em sub sí dio, para es ta be le cer um mer-

ca do de si gual en tre bra si le i ros e aque les ou tros,
US$1 bi lhão por dia, Se na dor Pa u lo Har tung. É esse
pro te ci o nis mo que tem im pe di do o cres ci men to ain da
ma i or da nos sa agri cul tu ra.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Se na -
dor Osmar Dias, que ro aco lher o apar te que V. Exª
ofe re ce, até por que V. Exª faz a mes ma re fle xão que
faço, mas so bre ou tro se tor ex tre ma men te im por tan te 
da eco no mia bra si le i ra, o qual te mos de ho me na ge ar
em face do seu de sem pe nho no PIB eco nô mi co, re-
cen te men te pu bli ca do pelo IBGE. A agri cul tu ra deu,
no ano que pas sou, uma con tri bu i ção ex cep ci o nal à
eco no mia, sur pre en deu o País e as nos sas au to ri da -
des. Mas a com pe ti ção é dura. No jogo do co mér cio
ex te ri or há mu i ta ca ne la da, e nem o Con gres so Na ci -
o nal nem as nos sas au to ri da des nem os nos sos em-
pre sá ri os po dem mais vi ver aque la ex pec ta ti va de
pos tu ras que não vêm em re la ção aos par ce i ros co-
mer ci a is. Pre ci sa mos aban do nar a pos tu ra de in ge -
nu i da de nes sa ma té ria e en fren tar a ba ta lha do co-
mér cio ex te ri or tal qual ela se apre sen ta para nós.

Por isso, Sr. Pre si den te, pre o cu pa do com um
se tor im por tan te do nos so País, que é o de pro du ção
de aço, pre o cu pa do com o meu Esta do, o Espí ri to
San to, pro du tor im por tan te de pla cas de aço, por
meio da CST, que já ci tei em meu pro nun ci a men to,
con si de ro que não po de mos as sis tir pas si va men te o
go ver no ame ri ca no – que ro re pe tir isso – mais uma
vez re sol ver seus pro ble mas eco nô mi cos e po lí ti cos
do més ti cos à cus ta do sa cri fí cio da eco no mia bra si le i -
ra ou das eco no mi as em de sen vol vi men to no mun do. 

Os pro du tos si de rúr gi cos es tão em ter ce i ro lu-
gar na nos sa pa u ta de ex por ta ções e são os pri me i -
ros em ge ra ção lí qui da de di vi sas para o nos so País –
um país que está pre ci san do acer tar a sua ba lan ça
de pa ga men tos e rom per a vul ne ra bi li da de da eco no -
mia. A com pe ti ti vi da de bra si le i ra no se tor foi fru to de
uma pro fun da re es tru tu ra ção pro du ti va e con tou com
in ves ti men tos de mais de US$10 bi lhões ao lon go da
úl ti ma dé ca da. Não so mos com pe ti ti vos por aca so,
pre pa ra mo-nos para tal e isso teve um cus to para a
so ci e da de bra si le i ra, in clu si ve um cus to so ci al, que
co nhe ce mos mu i to bem por acom pa nhar o pro ces so
de pri va ti za ção de todo o se tor si de rúr gi co.

Sr. Pre si den te, é pre ci so que o Con gres so ame-
ri ca no e o Pre si den te Ge or ge W. Bush sa i bam que o
Con gres so Na ci o nal re a gi rá con tra qual quer res tri ção 
adi ci o nal à ex por ta ção do aço bra si le i ro. Os es for ços
até en tão re a li za dos em prol de uma pos sí vel in te gra -
ção eco nô mi ca con ti nen tal es ta rão se ri a men te ame a -
ça dos. Se o pro te ci o nis mo for a tô ni ca, ha ve rá mu-
dan ças em nos sa dis po si ção de ne go ci ar a cri a ção
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da Alca. Assim como o Con gres so dos Esta dos Uni-
dos im pôs li mi tes para as ne go ci a ções do seu Pre si -
den te, o Con gres so Na ci o nal, so li dá rio à po si ção do
Go ver no, nes te caso fir me e cor re ta, não ace i ta rá um
acor do no qual só o Bra sil te nha que ce der.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se na -

dor Mo za ril do Ca val can ti, ain da há pou co, re cla ma va
da in ser ção de um en car te na Mí dia Impres sa, que
os Srs. Se na do res re ce bem to dos os dias. Se gun do
S. Exª, esse en car te nada tem a ver com esse do cu -
men to.

A Pre si dên cia de ter mi na à as ses so ria da Mesa
que exa mi ne essa ques tão e in for me o Se na dor Mo-
za ril do Ca val can ti, to man do as de vi das pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, por per-
mu ta com o Se na dor Tião Vi a na, por 20 mi nu tos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos vi ven -
do um mo men to em que a se gu ran ça do ci da dão bra-
si le i ro se co lo ca como tema pri o ri tá rio, jus ti fi can do
até a cons ti tu i ção de uma co mis são es pe ci al de Se-
na do res e De pu ta dos do Con gres so Na ci o nal para
tra tar o as sun to.

Pro pos tas e su ges tões têm sido apre sen ta das.
O Par ti do dos Tra ba lha do res apre sen tou um pro gra -
ma mu i to con sis ten te, con ten do me di das sé ri as e, a
meu ju í zo, efi ca zes. Ou tras su ges tões têm sido tra zi -
das, mas é im por tan te que haja, nes te mo men to,
como res pos ta de efi cá cia mais ga ran ti da e rá pi da,
um es for ço na ci o nal do Go ver no fe de ral e dos go ver -
nos es ta du a is, um au men to do gas to pú bli co com a
de fe sa do ci da dão bra si le i ro con tra as ame a ças de vi-
o lên cia que o cer cam.

Au men tar o gas to sig ni fi ca tam bém, pri o ri ta ri a -
men te, a meu ju í zo, au men tar o efe ti vo po li ci al. É mu i -
to di fí cil com ba ter efi caz men te a cri mi na li da de sem o
au men to do efe ti vo, que foi mu i to re du zi do, prin ci pal -
men te em pro por ção ao cres ci men to da po pu la ção
bra si le i ra, da po pu la ção dos nos sos gran des cen tros.
O mero co te jo da pro por ção en tre os efe ti vos po li ci a is
e as po pu la ções das gran des ci da des com exem plos
de ou tros pa í ses do mun do mos tra isso cla ra men te.

De modo que é im por tan te sim equi par a po lí cia, 
téc ni ca e ma te ri al men te; é im por tan te es ta be le cer,
como pro põe o pro gra ma do PT, o piso sa la ri al dos
po li ci a is de todo o País, me lho rar os sa lá ri os dos po li -
ci a is; é im por tan te ins ti tu ci o na li zar uma co or de na ção
da ação po li ci al no País in te i ro. To das es sas pro vi dên -

ci as são fun da men ta is, além de ou tras con ti das, por
exem plo, no pro gra ma apre sen ta do pelo Par ti do dos
Tra ba lha do res, a que fiz re fe rên cia e que jul go um tra-
ba lho sé rio.

Ago ra, é di fí cil acre di tar que se pos sa en fren tar
com efi cá cia o pro ble ma da se gu ran ça sem um au-
men to do efe ti vo po li ci al, Sr. Pre si den te. Há cer tas
ques tões que não são re sol vi das por equi pa men tos
ele trô ni cos ou me câ ni cos, sen do ne ces sá ria a pre-
sen ça fí si ca do ser hu ma no no seu en fren ta men to. Ti-
ve mos um exem plo ago ra, no Rio de Ja ne i ro, com a
epi de mia de den gue, que não apre sen tou si na is de
re du ção da sua vi ru lên cia se não de po is que en trou
em ação um efe ti vo de pes so as ins tru í das, tra ba lha -
das para, exa ta men te, com ba ter o mos qui to Ae des
aegy pti e in for mar a po pu la ção a res pe i to das ações
ne ces sá ri as a esse com ba te. 

Assim, sem au men tar o efe ti vo será im pos sí vel
en con trar a efi cá cia exi gi da pela po pu la ção no caso
da se gu ran ça pú bli ca.

Pois bem, Sr. Pre si den te, nes te mo men to, o Go-
ver no do Esta do do Rio de Ja ne i ro, mu i to cor re ta men -
te, fez um con cur so para a Po lí cia Ci vil. Fo ram qua se
dois mil apro va dos, que de mons tra ram ca pa ci ta ção,
von ta de e dis po si ção de es pí ri to para in gres sar na
po lí cia. Des ne ces sá rio res sal tar a im por tân cia do in-
gres so des sas pes so as na po lí cia. O Go ver no do
Esta do cha mou al gu mas cen te nas, mas 1.500 dos
apro va dos ain da não fo ram con vo ca dos. Já fiz um
ape lo, por es cri to, ao Go ver na dor, para que seja fe i ta
a con vo ca ção, e es tou nes ta tri bu na re pe tin do o ape-
lo. Te nho re ce bi do ma ni fes ta ções dos can di da tos
apro va dos, que não de se jam ou tra co i sa se não con-
tri bu ir para a so lu ção des se pro ble ma gra ve para a
po pu la ção bra si le i ra.

Sei que há di fi cul da des na ques tão da des pe sa,
da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, mas, como eu dis-
se, ou o Go ver no como um todo, Fe de ral e es ta du al,
con ven ce-se de que é pre ci so au men tar o gas to pú bli -
co nes sa área, ou se vai fi car, como se diz po pu lar -
men te, ”cho ven do no mo lha do“. Cri am-se co mis sões,
cri am-se pro gra mas teó ri cos, dis cu te-se o pro ble ma,
mas, na prá ti ca, nada acon te ce. É pre ci so co me çar
com um au men to de efe ti vo po li ci al e uma me lho ra
das con di ções de tra ba lho, in clu si ve sa la ri a is, des se
efe ti vo po li ci al.

Vou re fe rir-me, logo em se gui da, ao qua dro so-
ci al bra si le i ro. E, den tro des se qua dro, a ques tão do
em pre go é cru ci al, agra va da por de ci sões que cus-
tam a ser com pre en di das. Por exem plo, o Exér ci to
bra si le i ro des li gou mi lha res de ca bos. Re cen te men te, 
mu i tos sol da dos ha vi am sido con vo ca dos para tra ba -
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lhar na fron te i ra, na Ama zô nia, e se dis pu se ram a ir
para aque la re gião exa ta men te pela pro mes sa de es-
ta bi li da de que lhes foi pas sa da. Entre tan to, vi ram-se
de cep ci o na dos com uma de ci são de des li ga men to.

Essa de ci são do Exér ci to, essa re lu tân cia do
Go ver no do Esta do em con vo car os ha bi li ta dos no
con cur so da Po lí cia, a de ci são do Mi nis té rio da Sa ú de 
de não con tra tar os agen tes de sa ú de, en fim, todo
esse con jun to de ações e de de ci sões en fra que ce a
so ci e da de bra si le i ra e o Esta do bra si le i ro, di fi cul tan do 
a luta con tra os pro ble mas gra vís si mos que se es tão
co lo can do di an te da Na ção e do povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, quan tas ve zes des ta Tri bu na te-
nho cha ma do a aten ção e ver be ra do con tra o qua dro
so ci al ca la mi to so que se apre sen ta no Bra sil de hoje!
Não que ro re fe rir-me ao qua dro eco nô mi co. Esta mos
pa ti nan do na ques tão eco nô mi ca, nes sa de pen dên -
cia em re la ção a ca pi ta is es tran ge i ros, cu jas de ci sões 
es tão fora do nos so âm bi to de atu a ção. Enfim, não
que ro re fe rir-me a isso, mas sim à ques tão da in jus ti -
ça do qua dro so ci al bra si le i ro, que é um dos fa to res
de ter mi nan tes e prin ci pa is des se cres ci men to de cri-
mi na li da de.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no, V. Exª me con ce de um apar-
te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Já
con ce de rei o apar te a V. Exª.

A raiz des sa ex plo são de cri mi na li da de está no
qua dro de in jus ti ça. Não que ro di zer ab so lu ta men te
que po bre za de ter mi na cri mi na li da de. Não é isso. E já
re pe ti isso vá ri as ve zes. Mas a in jus ti ça o faz sim, por-
que que bra a cren ça de va lo res mo ra is e éti cos da so-
ci e da de. A ação po lí ti ca de uma so ci e da de e de um
Esta do tem que se fun dar em va lo res éti cos.

Ou vi mos aqui, na ma nhã de hoje, na so le ni da de 
de ho me na gem à fi gu ra ex tra or di ná ria de Má rio Co-
vas, o ad mi rá vel dis cur so do Lí der do Go ver no, Artur
da Tá vo la, quan do cha ma va a aten ção para o fato de
que a éti ca é o fun da men to da ação po lí ti ca. E a in jus -
ti ça que bra a es pi nha dor sal de toda con cep ção éti ca
que pode ha ver em uma con si de ra ção de na tu re za
pú bli ca, go ver na men tal.

É pre ci so com ba ter essa in jus ti ça de toda for-
ma, por que ela está, sim, na raiz des sa rup tu ra do te-
ci do so ci al bra si le i ro que vai de ter mi nan do a des cren -
ça to tal e a ade são a va lo res do ban di tis mo e da cri mi -
na li da de, ex pres sos em ga nhos mu i to mais pol pu dos
do que os que a ati vi da de lí ci ta pode ofe re cer.

Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, peço des cul pa
pela de mo ra, mas ouço ago ra, com pra zer, o apar te
de V. Exª.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Emi-
nen te Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, ha via so li ci ta do o
apar te na que le mo men to, sem, con tu do, que rer que-
brar a ca dên cia do bri lhan te ra ci o cí nio de V. Exª. Gos-
ta ria de fa zer al guns co men tá ri os so bre o as sun to
que V. Exª abor dou no iní cio de sua fala: a se gu ran ça
do ci da dão bra si le i ro, a es ca la da da vi o lên cia que nos
pre o cu pa a to dos e o fato de de ter mi na dos seg men -
tos em al gu mas ci da des do País já es ta rem re féns do
cri me. E tam bém há a ques tão da den gue, que, de
cer ta for ma, não de i xa de ser uma agres são ao ci da -
dão bra si le i ro, pois a epi de mia se alas tra, o que nos
tem pre o cu pa do. V. Exª elen cou al gu mas pro vi dên ci -
as que pre ci sam ser to ma das prin ci pal men te em re la -
ção aos re cur sos hu ma nos no que se re fe re à re pres -
são ao cri me: me lho ria sa la ri al, tre i na men to do pes-
so al, me lho ria de equi pa men tos. De cer ta for ma, com
re la ção à den gue, a si tu a ção se as se me lha di an te da
exi gui da de dos re cur sos hu ma nos e das con di ções
pre cá ri as dos equi pa men tos e do apa ra to exis ten te
para o com ba te des sa epi de mia. É pre ci so, por tan to,
que fa ça mos uma con vo ca ção na ci o nal, para que
toda a so ci e da de re a ja e nos aju de a en con trar os ca-
mi nhos para so lu ci o nar es tes dois pro ble mas: a es ca -
la da da vi o lên cia e a epi de mia de den gue. É pre ci so
que a so ci e da de sa i ba que a agres são é con tra ela. É
pre ci so de nun ci ar fa tos sus pe i tos, não abri gar a cri-
mi na li da de. Com re la ção à ques tão da den gue, é pre-
ci so que cada um olhe para den tro de sua casa para
aju dar as ações que es tão sen do de sen vol vi das. É
mu i to pre o cu pan te a for ma como es tão cres cen do
tan to a vi o lên cia ur ba na e a cri mi na li da de como o
alas tra men to da den gue. Cum pri men to V. Exª pelo ra-
ci o cí nio que vem de sen vol ven do na tar de de hoje.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, cum pri men to V. Exª
pelo apar te, que me per mi te, ao fi nal des te dis cur so,
ain da tra tar de um as pec to abor da do por V. Exª: a con-
vo ca ção e o con ven ci men to da so ci e da de. Com re la -
ção ao as pec to da se gu ran ça, que ro re fe rir-me mais
es pe ci fi ca men te à eli te eco nô mi co-fi nan ce i ra do
País, que pre ci sa com pre en der que o qua dro so ci al
deve ser mo di fi ca do. Pre ci sa mos ter cons ciên cia de
que a so lu ção não está na po lí cia par ti cu lar, que se
mul ti pli ca com uma ve lo ci da de in crí vel – o efe ti vo da
po lí cia pri va da no Bra sil, hoje, é in com pa ra vel men te
ma i or do que o da po lí cia pú bli ca –, não está no gra-
de a men to, no dis po si ti vo de se gu ran ça. O que re sol -
ve o pro ble ma é a po lí ti ca pú bli ca, o in ves ti men to pú-
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bli co nes sa ques tão. É pre ci so que a eli te com pre en -
da isso.

Qu an do V. Exª se re fe riu à ques tão do den gue,
lem brei-me de que há tem pos li um ar ti go lú ci do do
edi tor do Le Mon de Di plo ma ti que, o Sr. Igna cio Ra-
mo net, em que ele fa la va so bre uma epi de mia de fe-
bre af to sa na Ingla ter ra. Di zia ele que to das es sas
ques tões do de sem pre go e das epi de mi as, es ses di-
la ce ra men tos do fun ci o na men to da so ci e da de de um
modo ge ral, a ques tão da sa ú de pú bli ca, a ques tão da
cri mi na li da de, en fim, to dos es ses as pec tos têm um
in ter-re la ci o na men to. Essa é uma do en ça da so ci e da -
de que, no caso bra si le i ro, está atin gin do ní ve is de
gra vi da de as sus ta do res. É pre ci so que a eli te bra si le i -
ra fi nan ce i ra e eco nô mi ca tome cons ciên cia de que é
ne ces sá rio mu dar esse qua dro so ci al. E não se che-
ga rá a esse ob je ti vo com me di das de re pres são, mas
com me di das efi ca zes no sen ti do de in cor po rar a
mas sa de ex clu í dos, a mas sa que vai per den do a
cren ça nas ins ti tu i ções e nos va lo res, vai de sa cre di -
tan do de tudo e vai sen do fa cil men te abor da da pelo
ilí ci to, pela cri mi na li da de e pe los cri mi no sos.

Por tan to, agra de ço o apar te de V. Exª, que é mu-
i to im por tan te e vem so mar-se à mi nha pre o cu pa ção.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Antes de en cer rar, ouço o apar te de V. Exª.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no, que ro sa u dar o pro nun ci a -
men to de V. Exª, que tra ta de al guns pon tos ex tre ma -
men te im por tan tes para dis cu tir mos a ques tão da vi o -
lên cia em nos so País. Sei que, em mu i tos mo men tos,
quan do fa la mos so bre a ne ces si da de de mu dan ças
es tru tu ra is pro fun das na so ci e da de para com ba ter a
vi o lên cia, ime di a ta men te al gu mas per so na li da des ou
su pos tos for mu la do res de po lí ti ca de se gu ran ça pú-
bli ca di zem que isso é sa u do sis mo ou so nho ou que
isso não mo di fi ca rá ne ces sa ri a men te a si tu a ção, por-
que o que mo di fi ca o qua dro de vi o lên cia é a ri gi dez
da pe na li da de, a cons tru ção da pe ni ten ciá ria. Sem-
pre que fa la mos em mu dan ças es tru tu ra is pro fun das,
ime di a ta men te al guém nos olha como se fôs se mos
so nha do res ou sa u do sis tas. Digo sem pre que qual-
quer pes soa de bom sen so que ana li sas se o que exis-
te hoje na le gis la ção em re la ção à ques tão da se gu -
ran ça pú bli ca, ao por te de ar mas, tudo o que exis te,
ve ri fi ca ria que, se a lei fos se efe ti va men te cum pri da,
não exis ti ria esse qua dro de vi o lên cia dra má ti co no
País. Tive a opor tu ni da de de di zer que é pre ci so a ne-
crop sia de uma per so na li da de fa mo sa ocu pan do a

mí dia na ci o nal, para que se uti li zem pa la vras-cha ves
– co man do úni co, po lí cia-ci da dã e ou tras mais – que,
mu i tas ve zes, são um mo dis mo. To dos nós sa be mos
que se po dem bus car al ter na ti vas com o que exis te
na lei para pos si bi li tar o co man do úni co e o pla ne ja -
men to do apa ra to de se gu ran ça pú bli ca, com o mapa
da de lin qüên cia. Por tan to, para que ocor ram ações
con cre tas, enér gi cas e com pe ten tes, é ne ces sá rio
que se cri em con di ções de tra ba lho para a po lí cia,
por que a pro mis cu i da de exis ten te en tre o apa ra to de
se gu ran ça pú bli ca e o cri me or ga ni za do ocor re de vi -
do, mu i tas ve zes, à pro te ção da po lí ti ca nos res pec ti -
vos Esta dos, à mi sé ria nas con di ções de tra ba lho da
po lí cia. O po li ci al que mora na fa ve la, para en fren tar o
ban di do, põe em ris co a se gu ran ça da sua pró pria fa-
mí lia. Com o que hoje está for mu la do, po der-se-ia re-
sol ver ou ao me nos mi ni mi zar o pro ble ma da Po lí cia,
por que tudo isto já foi dis cu ti do: pla ne ja men to do se-
tor, co man do úni co, in te li gên cia, tec no lo gia, apro fun -
da men to de in ves ti ga ções, con di ções sa la ri a is. Tudo
isso to dos nós já sa be mos. V. Exª apon ta o item das
mu dan ças es tru tu ra is pro fun das. A pro va de que esse
as pec to não é le va do em con si de ra ção é que ne nhum 
dos pro je tos que está sen do dis cu ti do na Co mis são
Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca tra ta dis so. Como bem
dis se V. Exª, é a in jus ti ça que leva à mi sé ria. E sabe
por quê? Por que o po bre no País, Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, quan do re cor re à mar gi na li da de como úl ti -
mo re fú gio, já viu o ir mão, o ami go, o pa ren te ser as-
sas si na do; o rico, o po de ro so, não. No Bra sil, a al ge -
ma sai da fá bri ca com os di ze res: uso ex clu si vo para
po bre. Di re i tos hu ma nos, le gis la ção im pla cá vel, nada
dis so exis te no País. Os hu ma nis tas es pa nhóis di zi am 
que a lei deve ser fle xí vel para o fra co, fir me para o
for te e im pla cá vel para o con tu maz. Aqui, é ou tra his-
tó ria. Aqui, a lei é ab so lu ta men te fle xí vel para a casa
gran de; para a sen za la, é im pla cá vel. Então, fica mu i -
to di fí cil. Mu i tas das cri an ças nes te País es tão indo
para a mar gi na li da de como úl ti mo re fú gio. Nem o fi lho 
de V. Exª nem o meu agüen tam fi car o dia todo sob o
sol, lim pan do o vi dro de um car ro, es pe ran do uma
mo e da. A cri an ça não agüen ta e re cor re à mar gi na li -
da de como úl ti mo re fú gio. Em vez de fi car es pe ran do
por uma mo e da, a cri an ça co me ça a fa zer par te do
nar co trá fi co. E por que o nar co trá fi co exis te no País,
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no? Por que tem ra í zes pro-
fun das na eli te po lí ti ca, na eli te eco nô mi ca. Para ha-
ver nar co trá fi co, é pre ci so exis tir ia tes e aviões cru-
zan do os ma res e os céus do Bra sil para trans por tar
pas ta-base de co ca í na. E quem faz isso? O bar que i -
ro? O an go la no? O fa ve la do? Se na dor, não há rede
in tes ti nal de to dos os an go la nos e fa ve la dos jun tos
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que pos si bi li te o trá fi co, por que, quan do um apa re ce
com um saco de co ca í na no es tô ma go, vira um re bu li -
ço na ci o nal. Se ria pre ci so que toda po pu la ção mun di -
al uti li zas se seu es tô ma go para esse fim, pois mais
de U$500 bi lhões são ge ra dos pelo nar co trá fi co no
mun do. Por que os Esta dos Uni dos, que pro mo ve ram
aque la ação tão ri go ro sa no Afe ga nis tão, não des tru í -
ram o Cres cen te Dou ra do, o Gol den Cres cent, que
cres ceu plan tan do ópio e tor nan do mi lha res de pes-
so as no mun do de pen den tes di re tos da he ro í na? Por
quê? Há a com pla cên cia da que les que di zem para o
mun do que es tão com ba ten do o nar co trá fi co. Por tan -
to, que ro sa u dar o pro nun ci a men to de V. Exª. Se a le-
gis la ção em vi gor fos se cum pri da, os efe i tos da vi o -
lên cia se ri am mi ni mi za dos. Não ha ve rá pre sí dio –
para onde quem vai é o po bre – a ser cons tru í do se
pou par mos nos sas cri an ças, nos sos ado les cen tes,
os fi lhos da po bre za que es tão indo para a mar gi na li -
da de como úl ti mo re fú gio, de vi do à de si gual da de,
com bem dis se V. Exª. Em vá ri os lu ga res do mun do,
exis tem pes so as ex tre ma men te po bres, pa u pér ri mas. 
A so ci e da de con su mis ta e in di vi du a lis ta, em que uma
pes soa, para ser ace i ta, deve ves tir-se com rou pas de
mar cas e tran si tar em lu ga res im por tan tes, em pur ra
as nos sas cri an ças e a nos sa ju ven tu de para a mar gi -
na li da de como úl ti mo re fú gio. No va men te, sa ú do,
emo ci o na da, o pro nun ci a men to que V. Exª faz nes ta
tar de de hoje.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Se na do ra He lo í sa He le na, tam bém sa ú do o apar te
lú ci do, ilu mi na dor e en ri que ce dor de V. Exª. É isso
mes mo! Te mos de cum prir nos so de ver. Se va mos
con se guir con ven cer essa eli te en di nhe i ra da ou não,
não sei. Espe ro que sim. Pelo me nos, te nho que guar-
dar no meu co ra ção a ex pec ta ti va de que um dia con-
se gui re mos con ven cê-la.

Nos so de ver é di zer que, sem es sas mu dan ças
es tru tu ra is pro fun das na eco no mia e na so ci e da de
bra si le i ra, não va mos re sol ver o pro ble ma da se gu -
ran ça. Isso não sig ni fi ca que não va mos fa zer nada
en quan to não se re sol ve rem os pro ble mas es tru tu ra is 
que de man dam al gum tem po. Não. Te mos de to mar
al gu mas pro vi dên ci as a cur to pra zo, como, por exem-
plo, au men tar o efe ti vo po li ci al – daí o ape lo que faço
ao Go ver na dor do Rio de Ja ne i ro para que no me ie os
apro va dos no con cur so da Po lí cia Ci vil.

Como con di ção es sen ci al para re sol ver os pro-
ble mas em de fi ni ti vo, há que ha ver mu dan ça es tru tu -
ral e pro fun da no qua dro da eco no mia e da so ci e da de 
bra si le i ra.

Agra de ço o apar te da Se na do ra He lo í sa He le na 
e en cer ro meu pro nun ci a men to agra de cen do tam-
bém a be ne vo lên cia de V. Exª, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa-
tur ni no, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si -
den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no, a Mesa agra de ce a pres te za
de V. Exª e so li ci ta aos Srs. Se na do res que fi ze rem
o uso da pa la vra pela Li de ran ça ou para uma co mu -
ni ca ção ina diá vel que se jam rá pi dos, por que, na pa-
u ta da Ordem do Dia, fi gu ra uma me di da pro vi só ria
com uma sé rie de des ta ques que pre ci sa ser vo ta da 
por que, como to dos sa bem, ela obs trui os nos sos
tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a Pre si dên cia re ce beu, em data de
26 de fe ve re i ro fin do, ofí cio do De sem bar ga dor Se-
bas tião Te i xe i ra Cha ves, Pre si den te do Tri bu nal Re-
gi o nal Ele i to ral de Ron dô nia, co mu ni can do que, em
cum pri men to à de ci são do co len do Tri bu nal Su pe ri or 
Ele i to ral, aque le Tri bu nal di plo mou, no dia 26 de fe-
ve re i ro do cor ren te ano, o Sr. Amir Fran cis co Lan do
para o car go de Se na dor da Re pú bli ca e seus res-
pec ti vos su plen tes, ele i tos em 1994.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia re ce beu, tam bém, em data de 27 de fe ve re i -
ro de úl ti mo, ofí cio do Se na dor Amir Lan do, co mu ni -
can do sua di plo ma ção no res pec ti vo car go, o pe río -
do de 1995/2003, res sal tan do, que atu al men te, exer-
ce o man da to de Se na dor ele i to nas ele i ções de
1998, e em pos sa do em 1999. Por tan to, com o tér mi -
no do man da to em 2007, e ma ni fes tan do a sua de ci -
são em ca rá ter ir re vo gá vel, de não as su mir o man-
da to que lhe foi con fe ri do pelo Tri bu nal Re gi o nal
Ele i to ral no ple i to de 1994.

Esse ofí cio foi lido na ses são da que la data e
pu bli ca do no Diá rio do Se na do Fe de ral do dia ime di -
a to, às pá gi nas 1008/1025.

Em obe diên cia ao dis pos to no § 3º do art. 55
da Cons ti tu i ção Fe de ral, esta Pre si dên cia sub me teu 
à Mesa ato de cla ran do vago o car go de Se na dor
pela re pre sen ta ção do Esta do de Ron dô nia, atu al -
men te ocu pa do pelo Se na dor Fer nan do Ma tu sa lém,
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se-
na dor Mo za ril do Ca val can ti. 

É lido o se guin te:
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ATO Nº 1, DE 2002,
(Da Mesa do Se na do Fe de ral)

A Mesa do Se na do Fe de ral, con si de ran do:
1. a de ci são, do dia 26 de fe ve re i ro de 2002, do

Mi nis tro Nel son Jo bim, Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri -
or Ele i to ral, não ad mi tin do Re cur so Extra or di ná rio no
Re cur so Ordi ná rio nº 104 — Por to Ve lho — RO;

2. o des pa cho, da ta do ain da de 26 de fe ve re i ro
de 2002, tam bém do Mi nis tro Nel son Jo bim, Pre si -
den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, re vo gan do a li mi -
nar con ce di da an te ri or men te no pro ces so Me di da
Ca u te lar nº 1003 — Por to Ve lho — RO; e

3. a co mu ni ca ção do Pre si den te do Tri bu nal Re-
gi o nal Ele i to ral do Esta do de Ron dô nia, De sem bar ga -
dor Se bas tiãao Te i xe i ra Cha ves, in for man do à Pre si -
dên cia do Se na do Fe de ral que aque la Cor te, em 26
de fe ve re i ro de 2002, di plo mou o Se nhor Amir Fran-
cis co Lan do, para o car go de Se na dor, e seus res pec -
ti vos Su plen tes, ele i tos em 1994;

com base no art. 55, in ci so V, e § 3º, da Cons ti tu -
i ção Fe de ral, de cla ra a per da do man da to do Se na dor 
Fer nan do Ma tu sa lém, con di ção que as su mi ra com a
re nún cia do man da to pelo ex-ti tu lar, Se na dor Ernan-
des Amo rim.

Bra sí lia (DF), 5 de mar ço de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, pres ta dos es ses es cla re ci men tos e
cum pri das as for ma li da des le ga is, a Pre si dên cia in-
for ma que se en con tra na Casa o Sr. Fran cis co Luiz
Sar to ri, pri me i ro su plen te con vo ca do da re pre sen ta -
ção do Esta do de Ron dô nia em vir tu de da re nún cia
do Sr. Se na dor Amir Lan do.

S. Exª en ca mi nhou à Mesa o Di plo ma e de ma is
do cu men tos le ga is exi gi dos por lei, que se rão pu bli -
ca dos na for ma re gi men tal.

É o se guin te o di plo ma re ce bi do:

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De sig no
co mis são for ma da pe los Srs. Se na do res Amir Lan do,
Lú dio Co e lho e Car los Pa tro cí nio para con du zir S. Exª
ao ple ná rio, a fim de pres tar o com pro mis so re gi men -
tal.

(O Sr. Fran cis co Luiz Sar to ri é con du zi do ao ple-
ná rio e pres ta, pe ran te a Mesa, o com pro mis so.)

So li ci to que to dos os pre sen tes per ma ne çam de
pé para o com pro mis so de pos se.

O SR. FRANCISCO LUIZ SARTORI (Blo-
co/PSDB – RO) – Pro me to guar dar a Cons ti tu i ção Fe-
de ral e as leis do País, de sem pe nhar fiel e le al men te
o man da to de Se na dor que o povo me con fe riu e sus-
ten tar a união, a in te gri da de e a in de pen dên cia do
Bra sil. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De cla ro
em pos sa do, no man da to de Se na dor da Re pú bli ca, o
no bre Sr. Fran cis co Luiz Sar to ri, que, a par tir des te
mo men to, pas sa a par ti ci par dos tra ba lhos da Casa.
(Pal mas.)
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So bre a mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lida a se guin te:

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên -

cia, em con for mi da de com o art. 7º do Re gi men to
Inter no, que, as su min do nes ta data a re pre sen ta ção
do Esta do de Ron dô nia, ado ta rei o nome aba i xo con-
sig na do e in te gra rei a Ban ca da do Par ti do da So ci al
De mo cra cia Bra si le i ra – PSDB.

Nome Par la men tar: Chi co Sar to ri
Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2002. – Fran-

cis co Luiz Sar to ri.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A co mu -

ni ca ção lida vai à pu bli ca ção. 
Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor re-

cém-em pos sa do, Se na dor Chi co Sar to ri, por cin co
mi nu tos. 

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sem pre
sen ti-me hon ra do ao in gres sar nes ta Casa como vi si -
tan te, sim ples ci da dão e mo des to agri cul tor e, hoje,
mais do que nun ca, como o mais novo Se na dor da
Re pú bli ca do meu País, re pre sen tan do o meu Esta do
de Ron dô nia. 

Ca ta ri nen se de nas ci men to, fi lho de pais agri-
cul to res, apren di des de cedo no cul ti vo da la vou ra a
va lo ri zar o tra ba lho de for ma mais le gí ti ma de con vi -
ver com a dig ni da de.

No en tan to, foi exa ta men te no Pa ra ná que ini ci ei 
os pri me i ros pas sos no ce ná rio da po lí ti ca par ti dá ria,
in gres san do no MDB, a con vi te do meu es ti ma do ami-
go de tan tas ho ras, o ex-De pu ta do Eu cli des Scal co.
Jun ta men te com ele, pude dar a mi nha con tri bu i ção
na luta pela re de mo cra ti za ção do nos so País.

Em 1968, em ple na di ta du ra, ele gi-me Pre fe i to,
pelo MDB, da ci da de de San ta Isa bel do Oes te, no
Pa ra ná, onde tive opor tu ni da de de, mo des ta men te,
con tri bu ir com aque la co mu ni da de tão hos pi ta le i ra.
Numa épo ca em que mu i tos com pa nhe i ros ti ve ram
que se exi lar, nós de fen día mos a de mo cra cia no País.

Na dé ca da de 70, im pul si o na do pelo en tu si as mo
que con ta gi a va a to dos os agri cul to res do sul do País
em mi gra rem para a Ama zô nia, es pe ci al men te Ron dô -
nia, apor tei na ci da de de Vi lhe na. Lá, ini ci ei, jun ta men te
com mi nha fa mí lia, o la bo ri o so tra ba lho do cul ti vo da ter-
ra com o ob je ti vo de edi fi car o nos so fu tu ro.

Ron dô nia nos aco lheu de bra ços aber tos e, na-
que le solo de es pe ran ças e pros pe ri da de, te nho pro-
cu ra do de di car a mi nha vida con tri bu in do para o seu
pro gres so e de sen vol vi men to. Isso se deu há vin te e
dois anos, de po is de ter mos pas sa do dois anos em
Mato Gros so. 

Per ma ne ce mos no MDB e, de po is, pas sa mos
ao PSDB a con vi te no va men te de Eu cli des Scal co e
ou tros com pa nhe i ros, como o nos so ilus tre e ines-
que cí vel Má rio Co vas, com quem fi ze mos cam pa nha
po lí ti ca em Ron dô nia, quan do ele era can di da to à
Pre si dên cia da Re pú bli ca em 1990. O País per deu,
como bem dis se o Se na dor Pe dro Si mon hoje, uma
das suas ma i o res fi gu ras. 

Na que la épo ca eu era can di da to a su plen te de
Se na dor, de Amir Lan do, numa com po si ção
PMDB/PSDB. Per de mos as ele i ções. Amir Lan do,
qua tro anos de po is, ele geu-se Se na dor da Re pú bli ca. 
Exis tia um pro ces so na Jus ti ça Ele i to ral que só ago ra, 
de po is de sete anos, re ce beu uma de ci são fi nal. Foi
um pro ces so de quin ze vo lu mes, com mais de três mil
pá gi nas! Não va mos aqui fa zer crí ti cas à Jus ti ça, mas
a de ci são foi mu i to de mo ra da. Quem pa ga ria hoje, Sr.
Pre si den te, Srs. Se na do res, o pre ju í zo que o nos so
Esta do so freu, prin ci pal men te a mi nha re gião, que só
teve um De pu ta do Fe de ral em vin te e qua tro anos?

Hoje, de po is de todo esse tem po, as su mo o Se-
na do da Re pú bli ca re pre sen tan do o sul do Esta do de
Ron dô nia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse é o
mo ti vo da mi nha pos se. E, na opor tu ni da de, que ro
agra de cer àque les que me aju da ram, prin ci pal men te
ao Se na dor Amir Lan do, que en trou com o pro ces so
na Jus ti ça e, me nos de um mês de po is, foi cas sa do
por abu so de po der eco nô mi co e po lí ti co. 

Sou Vice-Pre si den te e um dos fun da do res do
PSDB em Ron dô nia. Che go a esta Casa com hu mil -
da de, con fi an ça, se re ni da de para jun tar-me aos oi-
ten ta Se na do res que aqui es tão para de fen der o nos-
so País e, prin ci pal men te, o meu Esta do, Ron dô nia,
onde mais de oi ten ta por cen to dos bra si le i ros que lá
es tão são ori un dos dos mais di ver sos Esta dos. To da -
via, quan do se fala do meu Esta do qua se sem pre são
res sal ta dos as pec tos ne ga ti vos. Qu e re mos mu dar
essa ima gem pe ran te to dos os Srs. Se na do res para
que Ron dô nia seja um Esta do res pe i ta do no País, em
igual da de com to dos os de ma is, não ten do fri sa das
ape nas suas di fi cul da des.

Agra de ço imen sa men te ao meu ad vo ga do, Dr.
Cé lio Sil va, ex-Mi nis tro do TSE, aqui re pre sen ta do
pelo seu fi lho, Dr. Hen ri que, que as su miu o meu pro-
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ces so por mo ti vo de do en ça de seu pai. É de co ra ção
que lhe agra de ço pelo tra ba lho fe i to jun to ao TSE.

Agra de ço, ain da, ao ex-Pre si den te do meu Par-
ti do, Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho, e ao atu al Pre si -
den te, De pu ta do José Aní bal, bem como a to dos os
com pa nhe i ros, como o Pre si den te do PSDB em Ron-
dô nia, De pu ta do Fe de ral Sér gio Car va lho, que me
aju da ram, sem es que cer tam bém de to das as pes so -
as que, di re ta men te ou in di re ta men te, in cen ti va -
ram-me para que con ti nu as se esse pro ces so na Jus-
ti ça, na es pe ran ça de que um dia che gás se mos ao
Se na do da Re pú bli ca. Gra ças a Deus! Há um di ta do
que diz: ”Deus es cre ve cer to por li nhas tor tas“, e ou tro 
que diz: ”Antes tar de do que nun ca“.

Qu e ro agra de cer ao Pre fe i to da mi nha ci da de
de Vi lhe na, Mel ki se dek Do na don, que está pre sen te,
ao lado de ou tros Pre fe i tos do Esta do de Ron dô nia, e
a mi nha fa mí lia, es pe ci al men te a mi nha com pa nhe i -
ra, a meu lado há 40 anos.

Ao povo da mi nha ci da de e do meu Esta do, digo
que te nho cer te za ab so lu ta de que não irei en ver go -
nhar nin guém nes ses onze me ses de man da to de Se-
na dor que te nho pela fren te.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to Fre i re pela Li de -
ran ça do Blo co da Opo si ção, por cin co mi nu tos, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, de in te res se par ti dá rio,
nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea ”a“, do Re gi -
men to Inter no.

Peço ao Se na dor Edi son Lo bão, na qua li da de
de Vice-Pre si den te, que as su ma a di re ção dos tra ba -
lhos, pois te rei que me au sen tar por mo ti vo de for ça
ma i or.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, hoje pela ma nhã, o Se na do
pres tou uma jus ta ho me na gem ao gran de bra si le i ro
que foi Má rio Co vas.

Por mo ti vo de for ça ma i or, não pude es tar pre-
sen te, nem pre sen te es ta va o nos so com pa nhe i ro Se-
na dor José Fo ga ça, para, em nome do PPS, ren der
as ho me na gens que qual quer par ti do po lí ti co, qual-
quer ci da dão ou ci da dã des te País têm que ren der a
Má rio Co vas, pelo que ele re pre sen tou para a vida pú-
bli ca bra si le i ra na de fe sa dos in te res ses na ci o na is e,
mais do que isso, na afir ma ção da dig ni da de no exer-
cí cio da fun ção pú bli ca.

Por isso, nes te mo men to, de acor do com o Re gi -
men to, fa lan do em nome do nos so Par ti do, ren do esta
ho me na gem, o nos so pre i to, e a nos sa hon ra, in clu si -

ve, de ter mos jun to com ele par ti ci pa do de vá ri os mo-
men tos im por tan tes da afir ma ção da de mo cra cia e da
so be ra nia bra si le i ra.

Fe i to esse re gis tro, in for mo que, on tem, o Par ti -
do Po pu lar So ci a lis ta, o Par ti do De mo crá ti co Tra ba -
lhis ta e o Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro de fi ni ram não
ape nas re a fir mar a sua ali an ça na ci o nal em tor no da
can di da tu ra de Ciro Go mes, mas re co men dar às di re -
ções es ta du a is dos nos sos Par ti dos que ver ti ca li zem
essa ali an ça nos Esta dos bra si le i ros.

Te mos po si ções dis tin tas na ava li a ção da de ci -
são do TSE. Não me cabe aqui dis cu tir, até por que
não me pa re ce que ha ve rá re tor no ou re vi são. Cre io
que ela será a nor ma que vai re gu lar as co li ga ções
na ci o na is e es ta du a is. Por tan to, cabe aos par ti dos
po lí ti cos a ela se adap ta rem, mes mo que pos sa ha ver 
re cur so no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e mes mo que
haja in con for mi da de, como é o caso do PPS. Dis cor -
do da fun da men ta ção ju rí di ca, dis cor do do tem po,
pela ino por tu ni da de. Cre io que foi uma exor bi tân cia
do TSE, le gis lan do e não in ter pre tan do. Não se fala
de cir cuns cri ção na ci o nal no Bra sil. Ne nhum Se na dor 
aqui é na ci o nal; são es ta du a is. Ne nhum De pu ta do
está fora de uma cir cuns cri ção ele i to ral es ta du al. Por-
tan to, não há fun da men ta ção da que le ca rá ter na ci o -
nal. Mas, evi den te men te, não cabe dis cu tir isso se
essa nor ma vier a pre si dir o ple i to; o que cabe é nos
sub me ter mos. 

Por isso mes mo, o PPS, o PDT e o PTB, por im-
po si ção, em bo ra an te ri or men te ti ves sem ad mi ti do,
por de fi ni ção po lí ti ca, ver ti ca li zar as suas ali an ças,
que rem tra zer ao co nhe ci men to de to dos que essa foi
a po si ção ado ta da por es ses três Par ti dos em prol da
can di da tu ra de Ciro Go mes e na de fe sa da ver ti ca li -
za ção e do re pi que des sa ali an ça nos vá ri os Esta dos
bra si le i ros.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Fre i -
re, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 47, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral, seja des ti na do o ho rá rio do ex pe di -
en te da ses são do Se na do Fe de ral, no dia 20 de
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agos to, para ho me na ge ar a ma ço na ria bra si le i ra pelo
Dia do Ma çom.

Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2002. – Mo za -
ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Ge ral do Melo –
He lo i sa He le na – Mo re i ra Men des – Wal deck Orne-
las.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será sub me ti do à de li be ra ção do Ple ná rio 
após a Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255 do Re gi -
men to Inter no.

So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 29, DE 2002

Dis põe so bre as pe na li da des dos
cri mes con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca,
acres cen do dis po si ti vos ao De cre to-Lei
nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Art. 30 do De cre to-Lei nº2.848, de 7 de

de zem bro de 1940, pas sa a vi ger acres ci do do se-
guin te pa rá gra fo:

“§ 4º Nos cri mes con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca 
de que te nham re sul ta do pre ju í zo ao Erá rio, a pena
de re clu são deve ser cum pri da ex clu si va men te em re-
gi me fe cha do, res sal va dos os ca sos em que te nha
ha vi do o res sar ci men to ple no e efe ti vo des se pre ju í -
zo.

Art. 2º O Art. 30 do De cre to-Lei nº2.848, de 7 de
de zem bro de 1940, pas sa a vi ger acres ci do do se-
guin te pa rá gra fo, trans for man do-se o pa rá gra fo úni co
em § 1º.

”§ 2º Nos cri mes con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca 
de que te nham re sul ta do pre ju í zo ao Erá rio, a pena
de de ten ção deve ser cum pri da ex clu si va men te em
re gi me semi-aber to, res sal va dos os ca sos em que te-
nha ha vi do o res sar ci men to ple no e efe ti vo des se pre-
ju í zo.

Art. 3º O Art. 44 do De cre to-Lei nº2.848, de 7 de
de zem bro de 1940, pas sa a vi ger acres ci do do se-
guin te pa rá gra fo:

”§ 6º A subs ti tu i ção de que tra ta o ca put des te
ar ti go não se apli ca a con de na do por prá ti ca de cri me
con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca de que te nha re sul ta -
do pre ju í zo ao Erá rio, até que haja o res sar ci men to
ple no e efe ti vo des se pre ju í zo.“

Art. 4º O Ca pí tu lo IV do Tí tu lo V da Par te Ge ral
do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940,
pas sa a vi ger acres ci do do se guin te ar ti go:

“Art 80-A. A con ces são de sus pen são con di ci o -
nal da pena a con de na do por prá ti ca de cri me con tra
a Admi nis tra ção Pú bli ca de que te nha re sul ta do pre-
ju í zo ao Erá rio, está con di ci o na da ao res sar ci men to
ple no e efe ti vo des se pre ju í zo.”

Art. 5º O Ca pí tu lo V do Tí tu lo V da Par te Ge ral
do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940,
pas sa a vi ger acres ci do do se guin te ar ti go:

“Art 83-A. A con ces são de li vra men to con di ci o -
nal a con de na do por prá ti ca de cri me con tra a Admi-
nis tra ção Pú bli ca de que te nha re sul ta do pre ju í zo ao
Erá rio, está con di ci o na da ao res sar ci men to ple no e
efe ti vo des se pre ju í zo.”

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Mu i to se tem fa la do a res pe i to da ne ces si da de
de se al te rar o Có di go Pe nal bra si le i ro para pos si bi li -
tar um com ba te mais efi ci en te à onda de cri mi na li da -
de que se aba teu so bre nos sa so ci e da de, trans fe rin -
do ao Par la men to, mais uma vez, a res pon sa bi li da de
de to das as ma ze las que afli gem o Bra sil. Não devo e
não vou ace i tar essa in jus ta acu sa ção que, co in ci den -
te men te, tem sua ori gem nos ga bi ne tes da que les
cuja omis são le vou a este caos.

No en tan to, não pos so me fur tar ao po der-de ver
de le gis la dor, pro pon do al te ra ções no or de na men to
ju rí di co vi gen te que jul go jus tas e opor tu nas. A pre-
sen te pro po si ção visa aper fe i ço ar o Có di go Pe nal
bra si le i ro – De cre to-Lei nº 2.848, da ta do de 7 de de-
zem bro de 1940, ou seja, um nor ma ti vo já com mais
de 60 anos de vi gên cia que, gra ças a di ver sas al te ra -
ções já im ple men ta das, ain da é con si de ra do um có di -
go mo der no e efi ci en te.

Den tre os pou cos te mas abor da dos por nos so
có di go pe nal que con si de ro su je i to a apri mo ra men -
tos, en con tra-se a ques tão da ne ces si da de de res sar -
ci men to dos pre ju í zos ad vin dos de cri mes con tra a
Adminis tra ção Pú bli ca. O pro je to em tela ob je ti va au xi li -
ar a su pres são des sa la cu na, de ter mi nan do que um
con de na do so men te pos sa go zar dos be ne fí ci os de
sus pen são con di ci o nal da pena, li vra men to con di ci o nal, 
subs ti tu i ção de pe nas pri va ti vas de li ber da de por pe nas
res tri ti vas de di re i tos, e abran da men to do re gi me de
cum pri men to da pena, na hi pó te se de res sar ci men to
ple no e efe ti vo do pre ju í zo ha vi do ao Erá rio.
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Isso equi va le a afir mar que cri mi no sos como
Jor gi na de Fre i tas, Ni co lau dos San tos Neto – e ou-
tros tan tos que se to ma ram no tó ri os ao as sal tar os
co fres pú bli cos – te ri am que cum prir in te gral men te
suas pe nas caso não hou ves se o res sar ci men to ao
Erá rio do pre ju í zo de cor ren te de suas fra u des.

Te nho, por tan to, a con vic ção de que o pro je to de
lei em tela pos si bi li ta rá ao Te sou ro Na ci o nal a re cu pe -
ra ção de re cur sos cada vez mais es cas sos que, em
úl ti ma aná li se, per ten cem não aos go ver nan tes, mas
ao povo que con fi ou a sua guar da – e não sua pro pri -
e da de –, por in ter mé dio do pa ga men to de im pos tos,
às au to ri da des pú bli cas para sua apli ca ção no bem
co mum.

Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2002. – Se na -
dor Car los Wil son.

LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

....................................................................................
Art. 30 – Não se co mu ni cam as cir cuns tân ci as e

as con di ções de ca rá ter pes so al, sal vo quan do ele-
men ta res do cri me. (Re da ção dada pela Lei nº 7.209,
de 11-7-1984)
....................................................................................

Art. 44. As pe nas res tri ti vas de di re i tos são au tô -
no mas e subs ti tu em as pri va ti vas de li ber da de, quan-
do: (Re da ção dada pela Lei nº9.714, de 25-11-1998)

I – apli ca da pena pri va ti va de li ber da de não su-
pe ri or a qua tro anos e o cri me não for co me ti do com
vi o lên cia ou gra ve ame a ça à pes soa ou, qual quer que
seja a pena apli ca da, se o cri me for cul po so; (Re da -
ção dada pela Lei nº 9.714, de 25-11-1998)

II – o réu não for re in ci den te em cri me do lo so;
(Re da ção dada pela Lei nº 9.714, de 25-11-1998)

III – a cul pa bi li da de, os an te ce den tes, a con du ta 
so ci al e a per so na li da de do con de na do, bem como os
mo ti vos e as cir cuns tân ci as in di ca rem que essa subs-
ti tu i ção seja su fi ci en te. (Re da ção dada pela Lei nº
9.714, de 25-11-1998)

§ 1º (Ve ta do) (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei
nº 9.714, de 25-11-1998)

§ 2º Na con de na ção igual ou in fe ri or a um ano, a
subs ti tu i ção pode ser fe i ta por mul ta ou por uma pena
res tri ti va de di re i tos; se su pe ri or a um ano, a pena pri-
va ti va de li ber da de pode ser subs ti tu í da por uma
pena.
....................................................................................

Re qui si tos da sus pen são da pena

Art. 77 – A exe cu ção da pena pri va ti va de li ber -
da de, não su pe ri or a 2 (dois) anos, po de rá ser sus-
pen sa, por 2 (dois) a 4 (qua tro) anos, des de que: (Re-
da ção dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

I – o con de na do não seja re in ci den te em cri me
do lo so; (Re da ção dada pela Lei nº 7.209, de
11-7-1984)

II – a cul pa bi li da de, os an te ce den tes, a con du ta
so ci al e per so na li da de do agen te, bem como os mo ti -
vos e as cir cuns tân ci as au to ri zem a con ces são do be-
ne fí cio; (Re da ção dada pela Lei nº 7.209, de
11-7-1984)

III – Não seja in di ca da ou ca bí vel a subs ti tu i ção
pre vis ta no art. 44 des te Có di go. (Re da ção dada pela
Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

§ 1º – A con de na ção an te ri or a pena de mul ta
não im pe de a con ces são do be ne fí cio. (Re da ção
dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

§ 2º A exe cu ção da pena pri va ti va de li ber da de,
não su pe ri or a qua tro anos, po de rá ser sus pen sa, por
qua tro a seis anos, des de que o con de na do seja ma i -
or de se ten ta anos de ida de, ou ra zões de sa ú de jus ti -
fi quem a sus pen são. (Re da ção dada pela Lei nº
9.714, de 25-11-1998)

Art. 78 – Du ran te o pra zo da sus pen são, o con-
de na do fi ca rá su je i to à ob ser va ção e ao cum pri men to 
das con di ções es ta be le ci das pelo juiz. (Re da ção
dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

§ 1º – No pri me i ro ano do pra zo, de ve rá o con de -
na do pres tar ser vi ços à co mu ni da de (art. 46) ou sub-
me ter-se à li mi ta ção de fim de se ma na (art. 48). (Re-
da ção dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

§ 2º – Se o con de na do hou ver re pa ra do o dano,
sal vo im pos si bi li da de de fazê-lo, e se as cir cuns tân ci -
as do art. 59 des te Có di go lhe fo rem in te i ra men te fa-
vo rá ve is, o juiz po de rá subs ti tu ir a exi gên cia do pa rá -
gra fo an te ri or pe las se guin tes con di ções, apli ca das
cu mu la ti va men te: (Re da ção dada pela Lei nº 9.268,
de 1º-4-1996)

a) pro i bi ção de fre qüen tar de ter mi na dos lu ga -
res; (Re da ção dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

b) pro i bi ção de au sen tar-se da co mar ca onde
re si de, sem au to ri za ção do juiz; (Re da ção dada pela
Lei nº 7.209, de 11-7-1984).

Re qui si tas do li vra men to con di ci o nal

Art. 83 – O juiz po de rá con ce der li vra men to con-
di ci o nal ao con de na do a pena pri va ti va de li ber da de
igual ou su pe ri or a 2 (dois) anos, des de que: (Re da -
ção dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)
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I – cum pri da mais de um ter ço da pena se o con-
de na do não for re in ci den te em cri me do lo so e ti ver
bons an te ce den tes; (Re da ção dada pela Lei nº7.209,
de 11-7-1984)

II – cum pri da mais da me ta de se~ o con de na -
do for re in ci den te em cri me do lo so; (Re da ção dada
pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

III – com pro va do com por ta men to sa tis fa tó rio
du ran te a exe cu ção da pena, bom de sem pe nho no
tra ba lho que lhe foi atri bu í do e ap ti dão para pro ver à
pró pria sub sis tên cia me di an te tra ba lho ho nes to;
(Re da ção dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

IV – te nha re pa ra do, sal vo efe ti va im pos si bi li -
da de de fazê-lo, o dano ca u sa do pela in fra ção; (Re-
da ção dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

V – cum pri do mais de dois ter ços da pena, nos
ca sos de con de na ção por cri me he di on do, prá ti ca
da tor tu ra, trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes e dro gas
afins, e ter ro ris mo, se o ape na do não for re in ci den te
es pe cí i fi co em cri mes des sa na tu re za. (Inci so acres-
cen ta do pela Lei nº 8.072, de 25-7-1990)

Pa rá gra fo úni co – Para o con de na do por cri me
do lo so, co me ti do com vi o lên cia ou gra ve ame a ça à
pes soa, a con ces são do li vra men to fi ca rá tam bém
su bor di na da à cons ta ta ção de con di ções pes so a is
que fa çam pre su mir que o li be ra do não vol ta rá a de-
lin qüir. (Re da ção dada pela Lei nº 7.209, de
11-7-1984)
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 30, DE 2O02

Alte ra a Lei nº 6.718, de 10 de de-
zem bro de 1979, que “Re duz a exi gên cia
de do cu men ta ção aos pre ten den tes à
aqui si ção de uni da des ha bi ta ci o na is pelo
Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção, nos fi-
nan ci a men tos de va lor igual ou in fe ri or a
1.500 Uni da des Pa drão de Ca pi tal
(UPC)”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 6.748, de 10 de de zem bro de

1979, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

Art. 1º  A em to das as ope ra ções de fi-
nan ci a men to para fins ha bi ta ci o na is de ve rá
ser con si de ra da, na com po si ção da ren da
fa mi li ar, o so ma tó rio de to das as ren das das

pes so as que con vi vam em uma mes ma uni-
da de  fa mi li ar.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

À com po si ção da ren da fa mi li ar para ob ten ção
de em prés ti mos imo bi liá ri os ou aqui si ção da casa
pró pria só pode ser efe tu a da com o côn ju ge ou o
com pa nhe i ro.  Tal fato co lo ca fora da com po si ção da
ren da fa mi li ar os pais, os fi lhos e os pa ren tes que
con vi vam sob o mes mo teto e pos su am ren da pró-
pria.

Isso ex clui da pos si bi li da de de con tra ta rem
ope ra ções no Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção
(SFH) as mu lhe res che fes de fa mí lia, vis to que a re-
mu ne ra ção mé dia des tas mu lhe res é 64% me nor
que a dos ho mens. Des tar te, para a aqui si ção da
casa pró pria, as mu lhe res che fes de fa mí lia pre ci -
sam as so ci ar a sua ren da a de ou tros mem bros da
fa mí lia que di ri gem, a fim de po de rem ter aces so ao
fi nan ci a men to ofi ci al.

Embo ra a Lei nº 6.748, de 10 de de zem bro de
1979, re fi ra-se ape nas aos fi nan ci a men tos de até
1.500 UPCs, o pro je to quer a nova nor ma vá li da
para todo e qual quer fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal,
uma vez que o seu ob je ti vo é eli mi nar da po lí ti ca ha-
bi ta ci o nal a dis cri mi na ção de gê ne ro atu al men te
exis ten te, em de tri men to das mu lhe res.

Da dos do cen so de 2000 re ve lam que 26%
das fa mí li as bra si le i ras são che fi a das por mu lhe res,
ou seja, pou co mais de uma em cada qua tro fa mí li -
as. Por tan to, o pro je to de lei ora apre sen ta do per mi -
ti rá que se am pli em as pos si bi li da des de que as mu-
lhe res che fes de fa mí lia pos sam vir a ad qui rir a sua
casa pró pria.

Obser ve-se que, em vá ri as po lí ti cas so ci a is,
mes mo quan do a fa mí lia é che fi a da por ho mem, tem
sido ado ta da a do cu men ta ção em nome da mu lher,
par ti cu lar men te nos ca sos de trans fe rên cia de ren-
da. Tal di re triz não é re co nhe ci da, con tu do, no caso
de fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal para a mu lher che fe
de fa mí lia, em re la ção ao so ma tó rio da ren da fa mi li -
ar, o que de cor re de sim ples nor ma ad mi nis tra ti va
dos agen tes fi nan ce i ros.

Assim, res sal ta-se a im por tân cia eco nô mi ca e
so ci al da pre sen te pro po si ção.

Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2002. – Wal-
deck Orné las.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUB SECRETARIA DE ATA

LEI Nº 6.748, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1979

Re duz a exi gên cia de do cu men ta -
ção aos pre ten den tes à aqui si ção de uni-
da des ha bi ta ci o na is pelo Sis te ma Fi nan -
ce i ro de Ha bi ta ção, nos fi nan ci a men tos
de va lor igual ou in fe ri or a 1.500 Uni da -
des Pa drão de Ca pi tal (UPC).

O Pre si den te da Re pú bli ca faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

Art 1º Nas ope ra ções de fi nan ci a men to pelo Sis-
te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção, de va lor igual ou in fe ri -
or a 1.500 Uni da des Pa drão de Ca pi tal (UPC), do
Ban co Na ci o nal da Ha bi ta ção, para aqui si ção de uni-
da de ha bi ta ci o nal, exi gir-se-ão do pre ten den te ape-
nas o do cu men to ofi ci al de Iden ti da de, a Car te i ra de
Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al ou con tra che que, o
con tra to de tra ba lho e a as si na tu ra na Fi cha Só-
cio-eco nô mi ca que lhe será apre sen ta da no mo men to 
da so li ci ta ção do cré di to.

§ 1º Para os ca sos em que não for pos sí vel a
ime di a ta com pro va ção da ren da de cla ra da pelo pre-
ten den te, ou quan do a mes ma não pro ve nha de vín-
cu lo em pre ga tí cio ou es ta tu tá rio ou de fon te fixa, o
Ban co Na ci o nal da Ha bi ta ção es ta be le ce rá a for ma
de ve ri fi ca ção da ren da fa mi li ar, sem ônus para o pre-
ten den te.

§ 2º A Fi cha So ci o e co nô mi ca (FSE) obe de ce rá
ao pa drão apro va do pelo Ban co Na ci o nal da Ha bi ta -
ção e con te rá, de for ma sin té ti ca, as se guin tes in for -
ma ções:

a) qua li fi ca ção com ple ta, nú me ro de de pen den -
tes e ren da fa mi li ar do pre ten den te;

b) nome e en de re ço com ple tos do em pre ga dor,
se for o caso.

Art 2º Além dos re fe ri dos no ar ti go 1º, ne nhum
do cu men to, cer ti dão ou ates ta do será exi gi do do pre-
ten den te, ou por ele cus te a do.

§ 1º Ca be rá ao ali e nan te da uni da de ha bi ta ci o -
nal ou ao pre ten den te, no caso de fi nan ci a men to de
cons tru ção em ter re no pró prio, o ônus da apre sen ta -
ção dos do cu men tos le gal men te exi gi dos para com-
pro va ção da sua si tu a ção pes so al, bem como da si tu -
a ção ju rí di co-fis cal do imó vel.

§ 2º Ca be rá à en ti da de fi nan ci a do ra pro vi den ci -
ar, sem re pas se de cus to ao pre ten den te, qua is quer
do cu men tos adi ci o na is que jul gar ne ces sá ri os à apro-
va ção da ope ra ção.

Art 3º O dis pos to nos ar ti gos 1º e 2º apli ca-se a
qual quer mo da li da de de fi nan ci a men to para aqui si -
ção,. in clu si ve a com pra e ven da com pac to ad je to de
hi po te ca.

Art 4º A fal sa de cla ra ção su je i ta rá o de cla ran to
às san ções ci vis e cri mi na is apli cá ve is.

Art 5º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.
Bra sí lia, 10 de de zem bro de 1979; 158º da Inde pen -
dên cia e 91º da Re pú bli ca. – João Fi gue i re do.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 31, DE 2002

Alte ra o ar ti go 2º da Lei nº 5.584, de
26-6-70, al te ran do os §§ 2º e 3º e acres-
cen ta do o § 5º

Art. 1º O ar ti go 2º da Lei nº5.584, de 26 de ju nho 
de 1970, pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 2º ...................................................
§ 1º........................................................
§ 2º........................................................
§ 3º Qu an do o va lor fi xa do para a ca u -

sa, na for ma des te ar ti go, não ex ce der de
20 (vin te) ve zes o sa lá rio mí ni mo vi gen te na
sede do Ju í zo, será dis pen sá vel o re su mo
dos de po i men tos, de ven do cons tar da Ata a
con clu são da Vara quan to à ma té ria de fato.
§ 4º Sal vo se ver sa rem so bre ma té ria cons-
ti tu ci o nal, ne nhum re cur so ca be rá das sen-
ten ças pro fe ri das, na fase de co nhe ci men to, 
nos dis sí di os da al ça da a que se re fe re o
pa rá gra fo an te ri or, con si de ra do, para esse
fim, o va lor do sa lá rio mí ni mo à data do aju i -
za men to da ação.

§ 5º Apli ca-se o dis pos to no pa rá gra fo
an te ri or aos pro ces sos em fase de exe cu -
ção, con si de ran do-se, para efe i to de al ça da, 
o va lor do sa lá rio mí ni mo da data da pro la -
ção da sen ten ça de li qui da ção ou da ho mo -
lo ga ção dos cál cu los.“

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor no pra zo de trin ta
dias a par tir da data de sua pu bli ca ção.

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

Ten do em vis ta a com pe tên cia atri bu í da ao Con-
gres so Na ci o nal pela Cons ti tu i ção Fe de ral da Re pú -
bli ca, ve nho en ca mi nhar o pre sen te tex to de pro je to
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de lei que visa al te rar a re da ção dada aos pa rá gra fos
ter ce i ro, quar to e in clu in do o pa rá gra fo quin to, to dos
do ar ti go 2º da Lei nº 5.584, de 26 de ju nho de 1970,
no que ati ne ao va lor da al ça da do pro ces so tra ba lhis -
ta, que é ali pre vis to.

Com efe i to, o su pra ci ta do Di plo ma Le gal, que
es ta be le ceu im por tan tes nor mas pro ces su a is, al te -
ran do à épo ca dis po si ti vos con so li da dos des de
1943, já con ta, ho di er na men te, com mais de 30
anos des de sua edi ção. Aque les dias, e até a pre-
sen te data, te mos es ta be le ci do o já his tó ri co va-
lor-limite de 2 sa lá ri os mí ni mos como al ça da para
efe i to re cur sal.

Des de que hou ve o re co nhe ci men to da le ga li da -
de des sa in de xa ção, ace i ta que foi a re cep ção de tal
dis po si ti vo pela Car ta Po lí ti ca de 1988, via Enun ci a do 
356 ex pe di do pelo C. Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho,
pros se guiu tal va lor inal te ra do.

Em con se qüên cia, na prá ti ca, se cons ta ta que
toda ação de va lor su pe ri or a R$360,00 po de rá pas-
sar pelo cri vo dos Tri bu na is Re gi o na is do Tra ba lho, do
Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho ou ain da, em ha ven do
in vo ca ção de ma té ria cons ti tu ci o nal, a exis tên cia da
ga ran tia do se gui men to até o Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral.

Por ou tro lado, ob ser va mos a in sis ten te ma nu -
ten ção, quan do não o in cre men to, dos es to ques de
re cur sos a se rem so lu ci o na dos pe los Tri bu na is Re gi -
o na is, mor men te na Cor te Pa u lis ta, não obs tan te o
re co nhe ci do de no do e es for ço des pren di dos pe los
Ma gis tra dos seus in te gran tes, com o fito de por co bro
a essa si tu a ção – exem pli fi co em face do jul ga men to
de 70.000 (se ten ta mil) ape los pelo TRT da 2ª Re gião
só no ano de 1999.

As es ta tís ti cas em ane xo, ofi ci a is e ob ti das jun to 
aos ser vi ços com pe ten tes da Jus ti ça do Tra ba lho de
São Pa u lo, de mons tram de for ma in so fis má vel as as-
ser ti vas aci ma ali nha va das. Acres cen te-se, ain da, o
in cre men to de com pe tên ci as des se ramo da Jus ti ça
Espe ci a li za da, ad vin do da san ção da Lei nº9.957/00,
que cri ou as ca u sas de rito su ma rís si no em seu âm bi -
to, além da exe cu ção dos cré di tos pre vi den ciá ri os e
fis ca is ori un dos de suas pró pri as sen ten ças, em ver-
da de i ra ino va ção pro ces su al em que en ve re dou a re-
cen te Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20.

E mes mo em se cu i dan do de rito su ma rís si mo,
que en vol ve a pro la ção de sen ten ça em quin ze dias,
terá a par te a pos si bi li da de de usar dos re cur sos, in-
clu si ve do ex tra or di ná rio. Vale di zer que a ra pi dez
con quis ta da no su ma rís si mo de i xa de ser pri o ri da de,
po den do o pro ces so du rar vá ri os anos. Isso na fase

cog ni ti va, pois, tran si ta da em jul ga do a sen ten ça, a
mes ma via cru sis se re pe ti rá na fase exe cu tó ria.

Em re cen te ar ti go da au to ria do Sr. Pre si den te
do TRT da 2ª Re gião, lo ca li za do na ca pi tal pa u lis ta,
Juiz Fran cis co Anto nio de Oli ve i ra, e que foi pu bli ca do 
no jor nal Diá rio Po pu lar no dia 23 p.p., do qual ane xo
có pia, gri fou-se que a fi xa ção da al ça da tra ba lhis ta
em 20 sa lá ri os mí ni mos para as fa ses de co nhe ci -
men to e de exe cu ção, eli mi na ria – cer ca de 17% dos
pro ces sos quan to à pri me i ra, e até mais que isso
quan to à se gun da, re dun dan do em be ne fí cio di re to
in ci den te so bre mais de 60.000 pro ces sos.

Ou tros sim, já en si na va o re co nhe ci do jus la bo ra -
lis ta Va len tin Car ri on que ”(...) O re cur so or di ná rio de-
vol ve ao tri bu nal de se gun da ins tân cia to das as ques-
tões re cor ri das, de di re i to e de fri to; é o prin cí pio do
du plo grau de ju ris di ção, que não é ab so lu to nem
cons ti tu ci o nal; por isso fe liz men te há leis que de ter mi -
nam a ins tân cia úni ca. (...)". Como co ro lá rio, não se
de tec ta im pe di men to le gal, ou mes mo cons ti tu ci o nal,
para que seja ope ra da uma am pli a ção do va lor da al-
ça da tra ba lhis ta, de ca rá ter vi tal e que é o que ora se
pro põe, dos atu a is 2 (dois) para 20 (vin te) sa lá ri os mí-
ni mos.

Vale di zer, e é meu fir me en ten di men to, que a
pre sen te pro po si ção não acar re ta rá em ve da ção de
aces so ao Po der Ju di ciá rio, pelo evi den te be ne fí cio
da ga ran tia da so lu ção rá pi da das ques tões que en-
vol vem os re al men te hi pos su fi ci en tes, res tan do ain da 
con fir ma da a pos si bi li da de re cur sal em caso de vi o la -
ção ocor ri da, em tese, de ma té ria cons ti tu ci o nal.

Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2002. – Se na -
dor Ger son Ca ma ta.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.584, DE 26 DE JUNHO DE 1970

Dis põe so bre nor mas de Di re i to Pro-
ces su al do Tra ba lho, al te ra dis po si ti vos
da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho,
dis ci pli na a con ces são e pres ta ção de
as sis tên cia ju di ciá ria na Jus ti ça do, Tra-
ba lho, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art 2º Nos dis sí di os in di vi du a is, pro pos ta a con-
ci li a ção, e não ha ven do acor do, o Pre si den te, da Jun-
ta ou o Juiz, an tes de pas sar à ins tru ção da ca u sa, fi-
xar-lhe-á o va lor para a de ter mi na ção da al ça da, se
este for in de ter mi na do no pe di do.

§ 1º Em au diên cia, ao adu zir ra zões fi na is, po-
de rá qual quer das par tes,– im pug nar o va lor fi xa do e,
se o Juiz o man ti ver, pe dir re vi são da de ci são, no pra-
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zo de 48 (qua ren ta e oito) ho ras, ao Pre si den te do Tri-
bu nal Re gi o nal.

§ 2º O pe di do de re vi são, que não terá efe i to
sus pen si vo de ve rá ser ins tru í do com a pe ti ção ini ci al
e a Ata da Au diên cia, em có pia au ten ti ca da pela Se-
cre ta ria da Jun ta, e será jul ga do em 48 (qua ren ta e
oito) ho ras, a par tir do seu re ce bi men to pelo Pre si -
den te do Tri bu nal Re gi o nal.

§ 3º Qu an do o va lor fi xa do para a ca u sa, na for-
ma des te ar ti go, não ex ce der de 2 (duas) ve zes o sa-
lá rio-mí ni mo vi gen te na sede do Ju í zo, será dis pen sá -
vel o re su mo dos de po i men tos, de ven do cons tar da
Ata a con clu são da Jun ta quan to à ma té ria de fato.

§ 4º Sal vo se ver sa rem sô bre, ma té ria cons ti tu -
ci o nal, ne nhum re cur so (CLT, art., 893), ca be rá das
sen ten ças pro fe ri das nos dis sí di os da al ça da a que se
re fe re o pa rá gra fo an te ri or.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia e de Assun tos So ci a is, ca ben do
à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2002

Con ce de pas se li vre à pes soa por ta -
do ra de de fi ciên cia, com pro va da men te
ca ren te, nos vôos co mer ci a is in te res ta -
du a is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É con ce di do pas se li vre à pes soa por ta -

do ra de de fi ciên cia, com pro va da men te ca ren te, nos
vôos co mer ci a is in te res ta du a is.

§ 1º Para efe i tos des ta lei, con si de ra-se ca ren te
a pes soa por ta do ra de de fi ciên cia que com pro ve ren-
da men sal per ca pi ta igual ou in fe ri or a dois sa lá ri os
mí ni mos.

§ 2º O be ne fi cio de que tra ta o ca put fica res tri to
às vi a gens com ex ten são igual ou su pe ri or a qui nhen -
tos qui lô me tros nas li nhas co mer ci a is re gu la res.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Esta pro po si ção tem por fi na li da de ins ti tu ir pas-
se li vre às pes so as de de fi ciên cia nos vôos co mer ci a -
is in te res ta du a is, am pli an do a aces so aos ser vi ços de
trans por te já as se gu ra da na Lei nº9.899, de 29 de ju-
nho de 1994.

Tra ta-se, na ver da de, de me di da jus ta e ne ces -
sá ria, pois a re cém-pu bli ca da re gu la men ta ção do re-
fe ri do di plo ma le gal cu i dou tão-so men te das mo da li -

da des de trans por te ro do viá rio, fer ro viá rio e aqua viá -
rio, apa ren te men te ig no ran do que as di men sões con-
ti nen ta is do País mu i tas ve zes im põem o uso do
trans por te aé reo.

Esse uso toma-se ain da mais im po si ti vo no
caso da pes soa por ta do ra de de fi ciên cia que pre ci sa
ven cer lon gas dis tân ci as. Com efe i to, se o pas sa ge i ro
co mum já so fre cer tos trans tor nos nes sa si tu a ção, o
que di zer da que le que apre sen ta li mi ta ções de or dem 
-di ver sa para des lo car-se? E o que di zer da que le que,
além dis so, pa de ce de ca rên cia fi nan ce i ra? Não há
dú vi da de que este será con de na do ao iso la men to se
o Esta do não in ter vir em seu au xí lio.

Lem bre-se, a pro pó si to, que a pró pria Lei Mag-
na re co nhe ce a con di ção de ma i or vul ne ra bi li da de
des se ci da dão. Por isso, pres cre ve a to dos os en tes
fe de ra ti vos a com pe tên cia co mum de cu i dar da sa ú de 
e as sis tên cia pú bli ca, da pro te ção e ga ran tia da pes-
so as por ta do ras de de fi ciên cia, bem como com ba ter
as ca u sas da po bre za e os fa to res de mar gi na li za ção, 
pro mo ven do a in te gra ção so ci al dos se to res des fa vo -
re ci dos (art. 23, II e X). Além dis so, con fe re-lhes a
com pe tên cia con cor ren te de le gis lar so bre a pro te ção 
e a in te gra ção so ci al das pes so as por ta do ras de de fi -
ciên cia (art. 24, XIV).

Ora, ao es ta be le cer como cli en te la be ne fi ci a da
as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia ca ren tes, este
pro je to de lei não faz mais do que efe tu ar a jus ta po si -
ção des sas com pe tên ci as, vi san do, em úl ti ma aná li -
se, pro mo ver a in te gra ção so ci al de um seg men to da
po pu la ção bra si le i ra des fa vo re ci do.

Para que o be ne fí cio a ser ins ti tu í do não se
con ver ta em mero pri vi lé gio, a pro po si ção tem o ‘cu-
i da do de res trin gi-lo ao por ta dor de de fi ciên cia com-
pro va da men te ca ren te, as sim en ten di do o que per-
ce be até dois sa lá ri os mí ni mos por mês. Cu i da, tam-
bém, de res trin gir o exer cí cio des se di re i to às si tu a -
ções que en vol vam lon gos des lo ca men tos, es ta be -
le cen do o li mi te mí ni mo de qui nhen tos qui lô me tros a
se rem ven ci dos. Tra ta, por fim, de li mi tar a con ces -
são des se di re i to às li nhas co mer ci a is re gu la res,
evi tan do que o be ne fí cio seja des vir tu a do para dar
aces so aos vôos fre ta dos.

Di an te da com pro va da jus ti ça des sa me di da e
do seu am plo al can ce so ci al, es pe ro con tar com o
apo io de to dos os mem bros do Con gres so para a
apro va ção des te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2002. – Se na -
dor La u ro Cam pos.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 33, DE 2002

Alte ra a re da ção do art. 137 da Lei
nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, para
fi xar tem po má xi mo de pu ni ção de ser vi -
dor pú bli co de mi ti do ou des ti tu í do de
car go em co mis são.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 137 da Lei nº 8.112, de 11 de de-

zem bro de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re-
da ção:

Art. 137. A de mis são ou a des ti tu i ção
de car go em co mis são acar re ta rá a in com -
pa ti bi li za ção do ex-ser vi dor para nova in ves -
ti du ra em car go pú bli co fe de ral:

I – pelo pra zo de 5 (cin co) anos, quan-
do a pu ni ção re sul tar de in frin gên cia do art.
117, in ci sos IX e XI e

II – pelo pra zo de 10 (dez) anos, quan-
do a pu ni ção re sul tar de en qua dra men to
nas con du tas pre vis tas no art. 132, in ci sos I
IV, X e XI. (NR).

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor da data da sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Ao es ta tu ir que o ser vi dor pú bli co fe de ral de mi ti -
do ou des ti tu í do de car go em co mis são não po de rá
re to mar ao ser vi ço pú bli co, sem fi xa ção de pra zo, o
pa rá gra fo úni co do art. 137 da Lei nº8.112/90 (Esta tu -
to dos Ser vi do res Pú bli cos Ci vis da União) in cor re em
fla gran te in cons ti tu ci o na li da de, por quan to nos so
Esta tu to Su pre mo, em seu no tá vel ca tá lo go de di re i -
tos e ga ran ti as in di vi du a is pros cre ve pe nas de ca rá ter 
per pé tuo (art. 5º, XLVII, b).

Como as si na lou re cen te men te o pro cu ra dor fe-
de ral Ro se mi ro Ro bin son Jú ni or, em ar ti go na im-
pren sa, per sis te a to tal dis cre pân cia en tre o dis po si ti -
vo cons ti tu ci o nal e a nor ma es ta tu tá ria, si tu a ção que
so men te será mo di fi ca da com a al te ra ção de um ou
de ou tro, res ta be le cen do-se, as sim, o equi lí brio le gal
in dis pen sá vel ao cor re to e efi caz fun ci o na men to do
cha ma do Esta do De mo crá ti co de Di re i ta.

Assim sen do, tem o pre sen te pro je to de lei o
pro pó si to de al te rar as dis po si ções da re fe ri da lei es-
ta tu tá ria, de for ma a fi xar o pra zo má xi mo de dez anos
para a in com pa ti bi li za ção do ex-ser vi dor para o exer-
cí cio de novo car go pú bli co, no ca sos de in fra ções
mais gra ves às nor mas de con du ta do ser vi ço pú bli co.

O pra zo de dez anos é pro pos to por ana lo gia
com a pena má xi ma fi xa da na cha ma da Lei da Impro-
bi da de Admi nis tra ti va (Lei nº 8.429/92), que pres cre -
ve esse tem po para a vi gên cia de pro i bi ção aos pro-
fis si o na is e em pre sas de con tra tar com o Po der Pú bli -
co ou re ce ber be ne fí ci os ou in cen ti vos fis ca is ou cre-
di tí ci os, em de cor rên cia da prá ti ca de atos de im pro bi -
da de que im por tam en ri que ci men to ilí ci to.

Com re fe rên cia à nova es tru tu ra ção pro pos ta
para a re da ção do art. 137, com su pres são do pa rá -
gra fo úni co, tra ta-se de im po si ção de nor mas de téc-
ni ca le gis la ti va, uma vez que, su pri mi da a pe na li za -
ção ex cep ci o nal que jus ti fi ca va o pa rá gra fo, a pena de
dez anos pas sa a fa zer par te da gra da ção de pe nas
tra ta da no ca put do ar ti go em fun ção da gra vi da de do
ilí ci to.

Essas as ra zões de ra zo a bi li da de e jus ti ça que
me le vam a sub me ter a pro pos ta à apre ci a ção dos
ilus tres Pa res nes ta Casa.

Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2002. – Car-
los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dis põe so bre o Re gi me Ju rí di co dos
Ser vi do res Pú bli cos Ci vis da União, das
au tar qui as e das fun da ções pú bli cas fe-
de ra is.

....................................................................................
Art. 117. Ao ser vi dor é pro i bi do:

....................................................................................
IX – va ler-se do car go para lo grar pro ve i to pes-

so al ou de ou trem, em de tri men to da dig ni da de da
fun ção pú bli ca;
....................................................................................

XI – atu ar, como pro cu ra dor ou in ter me diá rio,
jun to a re par ti ções pú bli cas, sal vo quan do se tra tar
de be ne fí ci os pre vi den ciá ri os ou as sis ten ci a is de
pa ren tes até o se gun do grau, e de côn ju ge ou com-
pa nhe i ro;
....................................................................................

Art. 132. A de mis são será apli ca da nos se guin -
tes ca sos:

I – cri me con tra a ad mi nis tra ção pú bli ca;
....................................................................................

IV – im pro bi da de ad mi nis tra ti va;
....................................................................................

X – le são aos co fres pú bli cos e di la pi da ção do
pa tri mô nio na ci o nal;
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XI – cor rup ção;
....................................................................................

Art. 137. A de mis são, ou a des ti tu i ção de car go
em co mis são por in frin gên cia do art. 117, in ci sos IX e
XI, in com pa ti bi li za o ex-ser vi dor para nova in ves ti du ra 
em car go pú bli co fe de ral, pelo pra zo de 5 (cin co)
anos.

Pa rá gra fo úni co. Não po de rá re to mar ao ser vi ço
pú bli co fe de ral o ser vi dor que for de mi ti do OU des ti tu -
í do do car go em co mis são por in frin gên cia do art.
132, in ci sos I, IV, VIII, X e XI.
....................................................................................

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dis põe so bre as san ções apli cá ve is
aos agen tes pú bli cos nos ca sos de en ri -
que ci men to ilí ci to no exer cí cio de man-
da to, car go, em pre go ou fun ção na ad mi -
nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta ou fun-
da ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -

ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se-
gu ran ça e a pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

XLVII – não ha ve rá pe nas:
....................................................................................

b) de ca rá ter per pé tuo;
....................................................................................

(À Co mis são da Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia) – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2002

Acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº
8.080, de 19 de se tem bro de 1990, que
“Dis põe so bre as con di ções para a pro-
mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú -
de, a or ga ni za ção e o fun ci o na men to dos
ser vi ços cor res pon den tes e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 35 da Lei nº8.080, de 19 de se tem -

bro de 1990, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in-
ci so VIII:

“Art. 35. .................................................

..............................................................
VIII – ín di ces de co ber tu ra va ci nal con-

tra as do en ças re du tí ve is por imu ni za ção e
ob je to de vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção de 1988 cons ti tu iu um avan ço
ins ti tu ci o nal tam bém para a área da sa ú de. Com efe i -
to, fo ram in tro du zi dos no vos prin cí pi os éti cos e dou tri -
ná ri os, as sim como or ga ni za ci o na is e ope ra ti vos para
o se tor. Me re ce des ta que a cri a ção do Sis te ma Úni co
de Sa ú de (SUS), con si de ra do como uma das gran des 
con quis tas so ci a is que de ri va ram dos de ba tes cons ti -
tu in tes.

Com esse es pí ri to, o Con gres so Na ci o nal apro-
vou a nova Lei Orgâ ni ca da Sa ú de. Assim, a Lei nº
8.080, de 19-9-90, ao dis por so bre as con di ções para
a pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú de, a or-
ga ni za ção e o fun ci o na men to dos ser vi ços cor res -
pon den tes, es ta be le ceu uma sé rie de cri té ri os que,
com bi na dos, de vem pre si dir a trans fe rên cia de re cur -
sos fe de ra is para a área de sa ú de pú bli ca aos es ta -
dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos mu ni cí pi os. Den tre os
cri té ri os, des ta ca ría mos o per fil de mo grá fi co da re-
gião, as ca rac te rís ti cas quan ti ta ti vas e qua li ta ti vas da
rede de sa ú de na área, a par ti ci pa ção dos gas tos es-
ta du a is e mu ni ci pa is pró pri os com a sa ú de, os in ves ti -
men tos da rede, as sim como o de sem pe nho téc ni co,
eco nô mi co e fi nan ce i ro no pe río do an te ri or.

Com base nes sa es tru tu ra le gal, além das trans-
fe rên ci as au to má ti cas e re gu la res do go ver no fe de ral
às uni da des da fe de ra ção (fun do a fun do), o Mi nis té -
rio da Sa ú de trans fe re re cur sos me di an te a re mu ne -
ra ção de ser vi ços pres ta dos e de con vê ni os para fi-
nan ci a men to de pro je tos es pe cí fi cos na área de sa ú -
de.

Em fun ção des ses no vos prin cí pi os éti cos e or-
ga ni za ci o na is (bus ca da uni ver sa li da de, eqüi da de e
in te gra li da de; da des cen tra li za ção, re gi o na li za ção e
hi e rar qui za ção da rede e de par ti ci pa ção so ci al), ob-
te ve-se avan ços na ques tão da sa ú de pú bli ca nos úl ti -
mos dez anos. Tal vez o me lhor in di ca dor es te ja na
mor ta li da de in fan til, cujo ín di ce na ci o nal pas sou de
52,02, em 1989, para 33,1, em 2000.

Con tu do, es ses mes mos in di ca do res re tra tam a
dura re a li da de na ci o nal: além dos ín di ces na ci o na is
ain da al tos para os pa drões de so ci e da des com pa rá -
ve is, os des vi os em tor no da mé dia são ex tre ma men -
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te ele va dos (18,7 para a re gião Sul con tra 53,5 para o
Nor des te, em 2000), re fle tin do na sa ú de das po pu la -
ções re gi o na is a gra ve dis pa ri da de de ren da pes so al
e re gi o nal do País.

Na área de imu ni za ção, o Bra sil er ra di cou a pá-
lio e a va río la e con tro lou o sa ram po e o té ta no
neo-na tal. Se gun do o Mi nis té rio da Sa ú de, ou tras do-
en ças es tão em fran ca re du ção, a exem plo das for-
mas gra ves de tu ber cu lo se, o té ta no, a co que lu che, a
di fe ria, a ru béo la, a ca xum ba, den tre ou tras.

Com efe i to, não obs tan te o es for ço que se tem
fe i to há mais de duas dé ca das pelo Pro gra ma Na ci o -
nal de Imu ni za ção (PNI), a imu ni za ção ain da não é
ple na, a des pe i to das cam pa nhas na ci o na is de va ci -
na ção e da co lo ca ção de imu no ló gi cos de ro ti na à dis-
po si ção da po pu la ção na rede pú bli ca. Re gis tre-se o
re cen te exem plo pa u lis ta: a cam pa nha de va ci na ção
con tra a ru béo la atin giu, em de zem bro de 2000, 81%
das mu lhe res en tre 15 e 29 anos, quan do de ve ria co-
brir, pelo me nos, 95%. E mais, dos 645 mu ni cí pi os,
ape nas 152 con se gui ram atin gir a meta. Além dis so, a
in ci dên cia da do en ça no País cres ceu de 4 para 11,4
caos por 100 mil ha bi tan tes, no ano de 2000, em mu-
lhe res en tre 15 e 19 anos e de 5,7 para 11,9 ca sos, na
fa i xa etá ria de 20 a 29 anos.

Por essa ra zão, es ta mos pro pon do a in clu são
de ín di ces de co ber tu ra va ci nal en tre os cri té ri os para
a trans fe rên cia de re cur sos fe de ra is aos es ta dos e
mu ni cí pi os, vi san do com isso es ti mu lar a bus ca de ta-
xas cres cen tes de imu ni za ção de suas po pu la ções.

Dada a re le vân cia do tema e o al can ce so ci al da
pro pos ta, sub me to o Pro je to à apre ci a ção dos ilus tres 
Se na do res e con to com sua fran ca aco lhi da.

Sala das Ses sões 5 de mar ço de 2002. – Tião
Vi a na, PT/AC

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre as con di ções para a
pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa-
ú de, a or ga ni za ção e o fun ci o na men to
dos ser vi ços cor res pon den tes e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

TITULO V
Do Fi nan ci a men to

CAPÍTULO II
Da Ges tão Fi nan ce i ra

Art. 35. Para o es ta be le ci men to de va lo res a se-
rem trans fe ri dos a Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi -
os, será uti li za da a com bi na ção dos se guin tes cri té ri os,
se gun do aná li se téc ni ca de pro gra mas e pro je tos:

I – per fil de mo grá fi co da re gião;

II – per fil epi de mi o ló gi co da po pu la ção a ser co-
ber ta;

III – ca rac te rís ti cas quan ti ta ti vas e qua li ta ti vas
da rede de sa ú de na área;

IV – de sem pe nho téc ni ca, eco nô mi co e fi nan ce -
i ro no pe río do an te ri or;

V – ní ve is de par ti ci pa ção do se tor sa ú de nos
or ça men tos es ta du a is e mu ni ci pa is;

VI – pre vi são do pla no qüin qüe nal de in ves ti -
men tos da rede;

VII – res sar ci men to do aten di men to a ser vi ços
pres ta dos para ou tras es fe ras de go ver no.

§ 1º Me ta de dos re cur sos des ti na dos a Esta dos
e Mu ni cí pi os será dis tri bu í da se gun do o quo ci en te de
sua di vi são pelo nú me ro de ha bi tan tes, in de pen den -
te men te de qual quer pro ce di men to pré vio.

§ 2º Nos ca sos de Esta dos e Mu ni cí pi os su je i tos 
a no tó rio pro ces so de mi gra ção, os cri té ri os de mo grá -
fi cos men ci o na dos nes ta lei se rão pon de ra dos por
ou tros in di ca do res de cres ci men to po pu la ci o nal, em
es pe ci al o nú me ro de ele i to res re gis tra dos.

§ 3º (Ve ta do)
§ 4º (Ve ta do)
§ 5º (Ve ta do)
§ 6º O dis pos to no pa rá gra fo an te ri or não pre ju -

di ca a atu a ção dos ór gãos de con tro le in ter no e ex ter -
no e nem a apli ca ção de pe na li da des pre vis tas em lei,
em caso de ir re gu la ri da des ve ri fi ca das na ges tão dos
re cur sos trans fe ri dos.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35,
 DE 2002 – COMPLEMENTAR

Esta be le ce os per cen tu a is do pro-
du to da ar re ca da ção de im pos tos a se-
rem apli ca dos anu al men te pela União,
es ta dos, Dis tri to Fe de ral e mu ni cí pi os em
ações e ser vi ços de sa ú de; os cri té ri os
de ra te io dos re cur sos da União vin cu la -
dos à sa ú de des ti na dos aos es ta dos, ao
Dis tri to Fe de ral e aos mu ni cí pi os, e dos
es ta dos des ti na dos a seus res pec ti vos
mu ni cí pi os; as nor mas de fis ca li za ção,
ava li a ção e con tro le das des pe sas com
sa ú de nas es fe ras fe de ral, es ta du al, do
Dis tri to Fe de ral e mu ni ci pal; e as nor mas
de cál cu lo do mon tan te a ser apli ca do
pela União, nos ter mos do § 3º do art. 198
da Cons ti tu i ção Fe de ral.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A União apli ca rá, anu al men te, em ações

e ser vi ços de sa ú de, o mon tan te cor res pon den te ao
em pe nha do para essa fi na li da de no exer cí cio fi nan -
ce i ro an te ri or acres ci do de, no mí ni mo, o per cen tu al
cor res pon den te à va ri a ção no mi nal do Pro du to Inter-
no Bru to (PIB) ocor ri da en tre os dois exer cí ci os fi nan -
ce i ros ime di a ta men te an te ri o res ao que se re fe re a lei
or ça men tá ria.

§ 1º Qu an do ofi ci al men te co nhe ci do o va lor es ti -
ma do no ca put, pro je to de lei de cré di tos adi ci o na is
de ve rá pro mo ver os ajus tes cor res pon den tes.

§ 2º Em caso de va ri a ção ne ga ti va do PIB, o va-
lor de que tra ta o ca put não po de rá ser re du zi do, em
ter mos no mi na is, de um exer cí cio fi nan ce i ro para ou-
tro.

Art. 2º Os es ta dos apli ca rão, anu al men te, em
ações e ser vi ços de sa ú de, pelo me nos doze  por cen-
to da ar re ca da ção  dos im pos tos a que se re fe re o art.
155 e dos re cur sos de que tra tam os arts. 157 e 159,
in ci so I, alí nea a, e in ci so II, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
de du zi das as par ce las que fo rem trans fe ri das aos
res pec ti vos mu ni cí pi os.

Art. 3º Os mu ni cí pi os e o Dis tri to Fe de ral apli ca -
rão, anu al men te, em ações e ser vi ços de sa ú de, pelo
me nos quin ze por cen to da ar re ca da ção dos im pos -
tos a que se re fe re o art. 156 e dos re cur sos de que
tra tam os arts. 158 e 159, in ci so I, alí nea b e § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 4º Os re cur sos do Fun do Na ci o nal de Sa ú -
de, des ti na dos a ações e ser vi ços do Sis te ma Úni co
de Sa ú de, a se rem exe cu ta dos pe los es ta dos, pelo
Dis tri to Fe de ral e pe los mu ni cí pi os, nos ter mos do in-
ci so IV e pa rá gra fo úni co do art. 2º da Lei nº8.142, de
28 de de zem bro de 1990, se rão trans fe ri dos di re ta -
men te e de for ma re gu lar e au to má ti ca, em con for mi -
da de com co tas pre vis tas em pro gra ma ção e cro no -
gra ma apro va dos pelo Con se lho Na ci o nal de Sa ú de,
dis pen sa da a ce le bra ção de con vê ni os ou ou tros ins-
tru men tos ju rí di cos, res sal va do o dis pos to no art. 4º
da re fe ri da lei.

Art. 5º Dos re cur sos da União des ti na dos a es ta -
dos, ao Dis tri to Fe de ral e a mu ni cí pi os para ações e
ser vi ços do Sis te ma Úni co de Sa ú de:

I — se ten ta por cen to se rão dis tri bu í dos se gun -
do o co e fi ci en te de sua di vi são pelo nú me ro de ha bi -
tan tes, in de pen den te men te de qual quer pro ce di men -
to pré vio;

II — vin te e cin co por cen to se rão dis tri bu í dos
se gun do os cri té ri os de fi ni dos no art. 35 da Lei nº
8.080, de 19 de se tem bro de 1990;

III — cin co por cen to se rão dis tri bu í dos em fun-
ção de me tas de de sen vol vi men to tec no ló gi co e de
am pli a ção da ca pa ci da de as sis ten ci al, pac tu a das en-
tre o Mi nis té rio da Sa ú de e as res pec ti vas uni da des
fe de ra das, em per cen tu a is in ver sa men te pro por ci o -
na is à ca pa ci da de ins ta la da da uni da de fe de ra da cor-
res pon den te, cal cu la da em fun ção da quan ti da de e
do va lor dos pro ce di men tos re a li za dos no exer cí cio fi-
nan ce i ro an te ri or.

Pa rá gra fo úni co. Dos re cur sos de que tra ta o ca-
put, pelo me nos quin ze por cen to se rão apli ca dos em
ações e ser vi ços bá si cos de sa ú de.

Art. 6º Dos re cur sos dos es ta dos, des ti na dos a
mu ni cí pi os, se ten ta e cin co por cen to se rão dis tri bu í -
dos se gun do o co e fi ci en te de sua di vi são pelo nú me -
ro de ha bi tan tes, in de pen den te men te de qual quer
pro ce di men to pré vio, e vin te e cin co por cen to se gun -
do os cri té ri os de fi ni dos no art. 35 da Lei nº 8.080, de
19 de se tem bro de 1990.

Pa rá gra fo úni co. Dos re cur sos de que tra ta o ca-
put, pelo me nos cin qüen ta por cen to se rão apli ca dos
em ações e ser vi ços bá si cos de sa ú de.

Art. 7º O Po der Le gis la ti vo, nas três es fe ras de
go ver no, efe tu a rá, di re ta men te ou com o au xí lio dos
tri bu na is de con tas, a fis ca li za ção fi nan ce i ra, or ça -
men tá ria e ope ra ci o nal, e o con tro le da exe cu ção do
dis pos to nes ta Lei.

Art. 8º A União, com apo io do De par ta men to Na-
ci o nal de Au di to ria do Sis te ma Úni co de Sa ú de, em
ar ti cu la ção com os es ta dos, o Dis tri to Fe de ral, os mu-
ni cí pi os e a so ci e da de ci vil, pro ce de rá ao acom pa -
nha men to pe rió di co dos va lo res apli ca dos em ações
e ser vi ços de sa ú de, e ava li a rá o im pac to des sa apli-
ca ção so bre as con di ções de sa ú de da po pu la ção e a
qua li da de dos ser vi ços de sa ú de.

Pa rá gra fo úni co. Para dar cum pri men to ao que
dis põe o ca put, a União, em co o pe ra ção com es ta -
dos, Dis tri to Fe de ral e mu ni cí pi os, ins ti tu i rá o Sis te ma
Na ci o nal de Ava li a ção das Ações e Ser vi ços de Sa ú -
de, e es ta be le ce rá os me ca nis mos ne ces sá ri os ao
acom pa nha men to da exe cu ção do dis pos to nes ta Lei.

Art. 9º O Con se lho Na ci o nal de Sa ú de e os con-
se lhos es ta du a is e mu ni ci pa is de sa ú de, no de sem -
pe nho das atri bu i ções que lhes con fe re o § 2º do art.
1º da Lei nº8.142, de 28 de de zem bro de 1990, ava li a -
rão, pelo me nos uma vez em cada ano fis cal, o im pac -
to da im ple men ta ção as me di da aqui ins ti tu í das so bre 
as con di ções ae sa ú de e a qua li da de dos ser vi ços de
sa ú de à dis po si ção das po pu la ções res pec ti va men te
ju rís di ci o na das, en ca mi nhan do aos che fes dos po de -
res cons ti tu í dos, na res pec ti va es fe ra de go ver no, in-
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di ca ções para que se faça a cor re ção de de fi ciên ci as
e dis tor ções.

Pa rá gra fo úni co. Os con se lhos de sa ú de ma ni -
fes tar-se-ão, obri ga to ri a men te, no pra zo má xi mo de
trin ta dias após a sua pu bli ca ção, so bre os Pla nos de
Sa ú de e so bre os Re la tó ri os Re su mi dos da Exe cu ção 
Orça men tá ria e os Re la tó ri os de Ges tão Fis cal de
que tra tam os arts. 52 a 55 da Lei Com ple men tar nº
101, de 4 de maio de 2000, re la ti vos a sua res pec ti va
es fe ra de go ver no, no que diz res pe i to ao cum pri men -
to das dis po si ções des ta Lei e en ca mi nha rão aos
che fes dos po de res cons ti tu í dos da res pec ti va es fe ra
de go ver no in di ca ções para que se faça a cor re ção de
de fi ciên ci as e dis tor ções.

Art. 10. Os Po de res da União, dos es ta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi os em pe nhar-se-ão na
di vul ga ção da exe cu ção do dis pos to nes ta lei, in clu si -
ve pela Inter net, para que a so ci e da de a co nhe ça e
acom pa nhe sua im ple men ta ção.

Art. 11. Os pla nos plu ri a nu a is da União, dos es-
ta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi os se rão ela-
bo ra dos de modo a dar cum pri men to ao dis pos to nes-
ta lei.

Art. 12. Para fins de apli ca ção dos re cur sos de
que tra ta o § 2º do art. 198 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
con si de ram-se ações e ser vi ços de sa ú de:

I – as ações e ser vi ços cons tan tes dos pla nos
de sa ú de da União, dos es ta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos mu ni cí pi os, apro va dos pe los res pec ti vos con se -
lhos de sa ú de e exe cu ta dos pelo Sis te ma Úni co de
Sa ú de;

II – a vi gi lân cia sa ni tá ria;
III – a vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca e far ma co e pi de -

mi o ló gi ca;
IV – o con tro le de do en ças;
V – a as sis tên cia te ra pêu ti ca in te gral, in clu si ve

far ma cêu ti ca;
VI – as ações vol ta das para a sa ú de do tra ba lha -

dor;
VII – as ações de sa ne a men to bá si co exe cu ta -

das em do mi cí li os e em pe que nas co mu ni da des;
VIII – as ações exe cu ta das so bre o meio am bi -

en te, as so ci a das ao con tro le de ve to res;
IX – as ações de ali men ta ção e nu tri ção di ri gi -

das a gru pos de ris co nu tri ci o nal;
X – o con tro le de qua li da de, a pes qui sa ci en tí fi -

ca e tec no ló gi ca e a pro du ção de in su mos para a sa ú -
de;

XI – os in ves ti men tos em obras, re for mas, ins ta -
la ções e equi pa men tos de ser vi ços de sa ú de.

Pa rá gra fo úni co. Não po de rão ser fi nan ci a dos
com os re cur sos de que tra ta o § 2º do art. 198 da
Cons ti tu i ção Fe de ral:

I – gas tos com pes so al ina ti vo
II – ser vi ço da dí vi da;
III – ser vi ços su ple men ta res ao Sis te ma Úni co

de Sa ú de de di ca dos, to tal ou par ci al men te, ao aten di -
men to de cli en te las fe cha das;

IV – ações de pre ser va ção e cor re ção do meio
am bi en te;

V – ações e ser vi ços de sa ne a men to bá si co e
im plan ta ção e ope ra ção de re des pú bli cas de tra ta -
men to de água e de es go to, exe cu ta das por com pa -
nhi as, au tar qui as ou em pre sas cu jos re cur sos or ça -
men tá ri os se jam pro ve ni en tes de ta xas e ta ri fas, ain-
da que se jam vin cu la das ad mi nis tra ti va men te a se-
cre ta ri as de sa ú de;

VI – ações e ser vi ços de lim pe za ur ba na e re-
mo ção de re sí du os só li dos.

Art. 13. Para fins de apli ca ção dos re cur sos de
que tra tam os arts. 5º e 6º des ta lei, con si de ram-se
ações bá si cas de sa ú de:

I – a as sis tên cia pré-na tal, ao par to e ao pu er pé -
rio;

II – o acom pa nha men to do cres ci men to e de-
sen vol vi men to in fan til;

III – as va ci na ções cons tan tes do es que ma pre-
co ni za do pelo Pro gra ma Na ci o nal de Imu ni za ções,
para to das as fa i xas etá ri as;

IV – as ações de pro mo ção da sa ú de e de pre-
ven ção de do en ças;

V – o tra ta men to das in ter cor rên ci as mais co-
muns na in fân cia;

VI – o aten di men to de afec ções agu das de ma i -
or in ci dên cia;

VII – o acom pa nha men to de pes so as com do en -
ças crô ni cas de alta pre va lên cia;

VIII – o tra ta men to clí ni co e ci rúr gi co de pe que -
nas ur gên ci as am bu la to ri a is;

IX – o tra ta men to dos dis túr bi os men ta is e psi-
cos so ci a is mais fre qüen tes;

X – o tra ta men to das do en ças bu ca is de ma i or
in ci dên cia;

XI – a dis pen sa ção dos me di ca men tos da Far-
má cia Bá si ca;

XII – a ins pe ção sa ni tá ria de:
a) co mér cio de ali men tos;
b) aba te dou ros;
c) cre ches e es ta be le ci men tos de en si no;
d) ter mi na is ro do viá ri os;
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e) água para con su mo hu ma no;
f) ter re nos bal di os;
XIII – a in ves ti ga ção, no ti fi ca ção e blo que io de

ca sos e sur tos de do en ças su je i tas a vi gi lân cia epi de -
mi o ló gi ca.

Pa rá gra fo úni co. O elen co de ações de que tra ta
este ar ti go po de rá, a qual quer mo men to, ser am pli a -
do para in clu ir ou tras, des de que elas se jam ne ces sá -
ri as para o aten di men to dos pro ble mas de sa ú de de
uma dada po pu la ção, de cor ram de pro po si ção de co-
mis são in ter ges to res e te nham sido apro va das pelo
res pec ti vo con se lho de sa ú de.

Art. 14. Para fins de apli ca ção dos re cur sos de
que tra tam os arts. 5º e 6º des ta lei, con si de ram-se
ser vi ços bá si cos de sa ú de as uni da des de sa ú de cuja
com pe tên cia in clua a re a li za ção, no pró prio es ta be le -
ci men to, em do mi cí lio ou na co mu ni da de, de ações
bá si cas de sa ú de, em ar ti cu la ção com os de ma is ní-
ve is de aten ção.

Art. 15. Esta lei en tra em vi gor em 1º de ja ne i ro
de 2004.

Art. 16. Fi cam re vo ga dos o § 1º do art. 35 da Lei
nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990, e o § 1º do art.
3º da Lei nº 8.142, de 28 de de zem bro de 1990.

Jus ti fi ca ção

A vin cu la ção cons ti tu ci o nal de re ce i ta or ça men -
tá ria dos en tes fe de ra dos do Esta do Bra si le i ro para
gas tos obri ga tó ri os em ações e ser vi ços de sa ú de re-
pre sen ta im por tan te avan ço no cam po das ga ran ti as
ma te ri a is do di re i to à sa ú de.

Esse é o ob je ti vo da Emen da Cons ti tu ci o nal nº
29, de 2000, que se pro põe, pela vin cu la ção de de ter -
mi na das re ce i tas da União, dos es ta dos e dos mu ni cí -
pi os, a as se gu rar “re cur sos mí ni mos para o fun ci o na -
men to das ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de”.

O novo § 3º acres ci do ao art. 198 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral pre vê, no en tan to, que de vem ser es ta be -
le ci dos por lei com ple men tar:

• os per cen tu a is do pro du to da ar re ca -
da ção de im pos tos a se rem apli ca dos anu al -
men te pela União, es ta dos, Dis tri to Fe de ral e
mu ni cí pi os em ações e ser vi ços de sa ú de;

• os cri té ri os de ra te io dos re cur sos da
União vin cu la dos à sa ú de des ti na dos aos
es ta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos mu ni cí pi -
os, e dos es ta dos des ti na dos a seus res pec -
ti vos mu ni cí pi os;

• as nor mas de fis ca li za ção, ava li a ção
e con tro le das des pe sas com sa ú de nas es-

fe ras fe de ral, es ta du al, dis tri tal e mu ni ci pal;
e

• as nor mas de cál cu lo do mon tan te a
ser apli ca do pela União.

Essa é, por tan to, a ma té ria des ta pro po si ção.
No caso da União, man ti ve mos o cri té rio de ter -

mi na do no novo art. 77 do Ato das Dis po si ções Cons-
ti tu ci o na is Tran si tó ri as: o mon tan te gas to no exer cí cio
fi nan ce i ro an te ri or acres ci do de, no mí ni mo, um per-
cen tu al cor res pon den te à va ri a ção do PIB na que le
pe río do. Ade ma is, é im pe di da a re du ção do mon tan -
te, em ter mos no mi na is, mes mo que essa va ri a ção
seja ne ga ti va. Acre di ta mos que tal fór mu la per mi ti rá
um cres ci men to sus ten ta do e viá vel dos in ves ti men -
tos fe de ra is em sa ú de.

Em re la ção aos per cen tu a is a se rem apli ca dos
por es ta dos e mu ni cí pio, man ti ve mos, tam bém, os va-
lo res ali es ta be le ci dos, isto é, um mí ni mo de 12%, no
caso dos es ta dos, e de 15%, no caso dos mu ni cí pi os
e do Dis tri to Fe de ral.

As ba ses so bre as qua is se apli cam es ses per-
cen tu a is são de ter mi na das pela ci ta da Emen da
Cons ti tu ci o nal: no caso dos es ta dos e do Dis tri to Fe-
de ral, o im pos to so bre trans mis são ca u sa mor tis de
bens e di re i tos, o ICMS e o IPVA, mais os re cur sos
que lhes cou be rem do Impos to so bre a Ren da e do
IPI, por meio do Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e
do Dis tri to Fe de ral; no caso dos mu ni cí pi os, o IPTU, o
im pos to de trans mis são in ter vi vos e o ISS, mais os
re cur sos que lhes cou be rem do Impos to so bre a Ren-
da, do IPTR, do IPVA e do ICMS, por meio do Fun do
de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os.

A for ma que pro po mos para de ter mi nar o ra te io
dos re cur sos da União, des ti na dos a es ta dos, ao Dis-
tri to Fe de ral e a mu ni cí pi os, pri o ri za a base po pu la ci o -
nal, des ti nan do 70% dos re cur sos para se rem dis tri -
bu í dos com esse cri té rio. O res tan te será ra te a do se-
gun do os cri té ri os já de fi ni dos no art. 35 da Lei Orgâ-
ni ca da Sa ú de: per fis de mo grá fi co e epi de mi o ló gi co,
ca rac te rís ti cas da rede, de sem pe nho téc ni co, eco nô -
mi co e fi nan ce i ro etc.

A ado ção de uma base po pu la ci o nal para o ra te -
io dos re cur sos visa, fun da men tal men te, re du zir as
dis pa ri da des re gi o na is iden ti fi ca das na atu al sis te má -
ti ca que fa vo re ce as uni da des fe de ra das com re des
de sa ú de ma i o res e com mais de sen vol vi men to tec-
no ló gi co em de tri men to dos es ta dos e mu ni cí pi os
com re des me nos de sen vol vi das e, cu mu la ti va men te, 
com ma i or po pu la ção ca ren te.

Com esse ob je ti vo em men te, pro po mos que, no
caso das trans fe rên ci as da União, cin co por cen to se-
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jam dis tri bu í dos em fun ção de me tas de de sen vol vi -
men to tec no ló gi co e de am pli a ção da ca pa ci da de as-
sis ten ci al, pac tu a das en tre o Mi nis té rio da Sa ú de e as
res pec ti vas uni da des fe de ra das, em per cen tu a is in-
ver sa men te pro por ci o na is à ca pa ci da de ins ta la da da
uni da de fe de ra da cor res pon den te.

As ações e os ser vi ços bá si cos de sa ú de são
con si de ra dos uma des ti na ção pri o ri tá ria dos re cur sos 
pú bli cos, ra zão pela qual a Emen da apro va da des ti na
pelo me nos 15% dos re cur sos da União para essa fi-
na li da de. Esta mos de ter mi nan do, ago ra, que, em ní-
vel mu ni ci pal, pelo me nos 50% dos re cur sos se des ti -
nem a essa fi na li da de.

Para que haja o de vi do cum pri men to ao dis-
pos to num pro je to de lei com ple men tar im por tan te
e com ple xo como este, tem que ha ver pre vi são de
me ca nis mos de fis ca li za ção e ava li a ção que per mi -
tam o pros se gui men to das ações ao lon go do tem-
po e nas di ver sas cir cuns tân ci as em que se de sen -
vol vam es sas ações. Adap ta ções e – me di das cor-
re ti vas, que po dem vir a se tor nar ne ces sá ri as con-
for me a re a li da de for mu dan do ou as sim que no vas
exi gên ci as fo rem apa re cen do, de pen de rão de um
bom acom pa nha men to e de uma cons tan te ava li a -
ção de per curso.

Enten de mos que os con se lhos de sa ú de – ins-
tân ci as le gal men te ins ti tu í das para o con tro le da exe-
cu ção das po lí ti cas de sa ú de, in clu si ve nos seus as-
pec tos eco nô mi cos e fi nan ce i ros – têm pa pel es sen -
ci al no sis te ma de fis ca li za ção e ava li a ção que se ins-
ti tui.

Tam bém não po de ri am fi car de fora des sa sis te -
má ti ca os ins tru men tos cri a dos pela Lei de Res pon -
sa bi li da de Fis cal, mais es pe ci fi ca men te, os Re la tó ri -
os Re su mi dos de Exe cu ção Orça men tá ria, pro du zi -
dos bi mes tral men te, e os Re la tó ri os de Ges tão Fis-
cal, emi ti dos a cada qua dri mes tre.

A im plan ta ção e o de sen vol vi men to des sas me-
di das, no en tan to, pre ci sam de uma co or de na ção em
âm bi to na ci o nal, em ar ti cu la ção com es ta dos, com o
Dis tri to Fe de ral e mu ni cí pi os, exer ci da pe los res pec ti -
vos ór gãos res pon sá ve is pela sa ú de. Assim, ao Mi-
nis té rio da Sa ú de cabe um im por tan te pa pel in du tor,
co or de na dor e de co o pe ra ção téc ni ca e fi nan ce i ra. A
or ga ni za ção de um sis te ma de ava li a ção das ações e
ser vi ços de sa ú de não pres cin de, no en tan to, das atri-
bu i ções es pe cí fi cas do Po der Le gis la ti vo, nos três ní-
ve is de go ver no.

É im por tan te cha mar a aten ção para o fato de
que se es pe ci fi ca a me di ção do im pac to das no vas
me di das so bre as con di ções de sa ú de e a qua li da de

dos ser vi ços como o pa râ me tro pelo qual se ava li a rá
a nova sis te má ti ca de fi nan ci a men to.

A efi cá cia e a efi ciên cia des sas no vas re gras so-
men te po de rão ser al can ça das se for as su mi do um
com pro mis so da so ci e da de con si go mes ma.

A apro va ção des te pro je to pelo Con gres so Na-
ci o nal e o acom pa nha men to e a ava li a ção pe las ins ti -
tu i ções go ver na men ta is e pela so ci e da de ci vil são fa-
to res de ci si vos para que as ações e ser vi ços de sa ú -
de pro du zam a gran de mu dan ça no pa no ra ma do de-
sen vol vi men to, da in clu são so ci al e da ci da da nia do
povo bra si le i ro.

Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2002. – Tião
Vi a na PT/AC.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

TÍTULO VI
Da Tri bu ta ção e do Orça men to

CAPÍTULO I
Do Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal

Se ção IV
Dos Impos tos dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral

Art. 155. (*) Com pe te aos Esta dos e ao Dis tri to
Fe de ral ins ti tu ir:

I – im pos tos so bre:
a) trans mis são ca u sa mor tis e do a ção, de qua-

is quer bens ou di re i tos;
b) ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do -

ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços de trans por-te in-
te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, ain da
que as ope ra ções e as pres ta ções se ini ci em no ex te -
ri or;

c) pro pri e da de de ve í cu los au to mo to res;
II – adi ci o nal de até cin co por cen to do que for

pago à União por pes so as fí si cas ou ju rí di cas do mi ci -
li a das nos res pec ti vos ter ri tó ri os, a tí tu lo do im pos to
pre vis to no art. 153, III, in ci den te sa bre lu cros, ga nhos 
e ren di men tos de ca pi tal.

§ 1º O im pos to pre vis to no in ci so I, a:

I – re la ti va men te a bens imó ve is e res pec ti vos
di re i tos, com pe te ao Esta do da si tu a ção do bem, ou
ao Dis tri to Fe de ral;

II – re la ti va men te a bens mó ve is, tí tu los e cré di -
tos, com pe te ao Esta do onde se pro ces sar o in ven tá -
rio ou ar ro la men to, ou ti ver do mi ci lio o do a dor, ou ao
Dis tri to Fe de ral;
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III – terá a com pe tên cia para sua ins ti tu i ção re-
gu la da por lei com ple men tar:

a) se o do a dor ti ver do mi ci lio ou re si dên cia no
ex te ri or;

b) se o de cu jus pos su ía bens, era re si den te ou
do mi ci li a do ou teve o seu in ven tá rio pro ces sa do no
ex te ri or;

IV – terá suas alí quo tas má xi mas fi xa das pelo
Se na do Fe de ral.

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so I, b, aten de rá
ao se guin te:

I – será não cu mu la ti vo, com pen san do-se o que
for de vi do em cada ope ra ção re la ti va à cir cu la ção de
mer ca do ri as ou pres ta ção de ser vi ços com o mon tan -
te co bra do nas an te ri o res pelo mes mo ou ou tro Esta-
do ou pelo Dis tri to Fe de ral;

II – a isen ção ou não-in ci dên cia, sal vo de ter mi -
na ção em con trá rio da le gis la ção:

a) não im pli ca rá cré di to para com pen sa ção com
o mon tan te de vi do nas ope ra ções ou pres ta ções se-
guin tes;

b) acar re ta rá a anu la ção do cré di to re la ti vo às
ope ra ções an te ri o res;

III – po de rá ser se le ti vo, em fun ção da es sen ci a -
li da de das mer ca do ri as e dos ser vi ços;

IV – re so lu ção do Se na do Fe de ral, de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca ou de um ter ço dos
Se na do res, apro va da pela ma i o ria ab so lu ta de
seus mem bros, es ta be le ce rá as alí quo tas apli cá ve -
is às ope ra ções e pres ta ções, in ter-estaduais e de
ex por ta ção;

V – é fa cul ta do ao Se na do Fe de ral:
a) es ta be le cer alí quo tas mí ni mas nas ope ra -

ções in ter nas, me di an te re so lu ção de ini ci a ti va de um
ter ço e apro va da pela ma i o ria ab so lu ta de seus mem-
bros;

b) fi xar alí quo tas má xi mas nas mes mas ope ra -
ções para re sol ver con fli to es pe cí fi co que en vol va in-
te res se de Esta dos, me di an te re so lu ção de ini ci a ti va
da ma i o ria ab so lu ta e apro va da por dois ter ços de
seus mem bros;

VI – sal vo de li be ra ção em con trá rio dos Esta dos 
e do Dis tri to Fe de ral, nos ter mos do dis pos to no in ci so 
II, g, as alí quo taS in ter nas, nas ope ra ções re la ti vas à
cir cu la ção de- mer ca do ri as e nas pres ta ções de ser-
vi ços, não po de rão ser in fe ri o res às pre vis tas para as
ope ra ções in te res ta du a is;

VII – em re la ção às ope ra ções e pres ta ções que
des ti nem bens e ser vi ços a con su mi dor fi nal lo ca li za -
do em ou tro Esta do, ado tar-se-á:

a) a alí quo ta in te res ta du al, quan do o des ti na tá -
rio for con tri bu in te do im pos to;

b) a alí quo ta in ter na, quan do o des ti na tá rio não
for con tri bu in te dele;

VIII – na hi pó te se da alí nea a do in ci so an te ri or,
ca be rá ao Esta do da lo ca li za ção do des ti na tá rio o im-
pos to cor res pon den te à di fe ren ça en tre a alí quo ta in-
ter na e a in te res ta du al;

IX – in ci di rá tam bém:
a) so bre a en tra da de mer ca do ria im por ta da do

ex te ri or, ain da quan do se tra tar de bem des ti na do a
con su mo ou ati vo fixo do es ta be le ci men to, as sim
como so bre ser vi ço pres ta do no ex te ri or, ca ben do o
im pos to ao Esta do onde es ti ver si tu a do o es ta be le ci -
mentO des ti na tá rio da mer ca do ria ou do ser vi ço;

b) so bre o va lor to tal da ope ra ção, quan do mer-
ca do ri as fo rem for ne ci das com ser vi ços não com pre -
en did dos na com pe tên cia tri bu tá ria dos Mu ni cí pi os;

X – não in ci di rá:
a) so bre ope ra ções que des ti nem ao ex te ri or

pro du tos in dus tri a li za dos, ex clu i dos os semi-ela bo ra -
dos de fi ni dos em lei com ple men tar;

b) so bre ope ra ções que des ti nem a ou tros Esta-
dos pe tró leo, in clu si ve lu bri fi can tes, com bus tí ve is lí-
qui dos e ga so sos dele de ri va dos, e ener gia elé tri ca;

c) so bre o ouro, nas hi pó te ses de fi ni das no art.
153, § 5º;

XI – não com pre en de rá, em sua base de cál cu -
lo, o mon tan te do im pos to so bre pro du tos in dus tri a li -
za dos, quan do a ope ra ção, re a li za da en tre con tri bu in -
tes e re la ti va a pro du to des ti na do à in dus tri a li za ção
ou à co mer ci a li za ção, con fi gu re fato ge ra dor dos dois
im pos tos;

XII – cabe à lei com ple men tar:
a) de fi nir seus con tri bu in tes;
b) dis por so bre subs ti tu i ção tri bu tá ria;
c) dis ci pli nar o re gi me de com pen sa ção do im-

pos to;
d) fi xar, para efe i to de sua co bran ça e de fi ni ção

do es ta be le ci men to res pon sá vel, o lo cal das ope ra -
ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e das
pres ta ções de ser vi ços;

e) ex clu ir da in ci dên cia do im pos to, nas ex por ta -
ções para o ex te ri or, ser vi ços e ou tros pro du tos além
dos men ci o na dos no in ci so X, a;

f) pre ver ca sos de ma nu ten ção de cré di to, re la ti -
va men te à re mes sa para ou tro Esta do e ex por ta ção
para o ex te ri or, de ser vi ços e de mer ca do ri as;

g) re gu lar a for ma como, me di an te de li be ra ção
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, isen ções, in cen ti -
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vos e be ne fí ci os fis ca is se rão con ce di dos e re vo ga -
dos.

§ 3º À ex ce ção dos im pos tos de que tra tam o in-
ci so I, b, do ca put des te ar ti go e os arts. 153, I e II, e
156, III, ne nhum ou tro tri bu to in ci di rá so bre ope ra -
ções re la ti vas a ener gia elé tri ca, com bus tí ve is lí qui -
dos e ga so sos, lu bri fi can tes e mi ne ra is do País.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de 1993
(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 33, de 2001

SEÇÃO V
Dos im pos tos dos Mu ni cí pi os

....................................................................................
Art. 156. (*) Com pe te aos Mu ni cí pi os ins ti tu ir im-

pos tos so bre:
I – pro pri e da de pre di al e ter ri to ri al ur ba na;

II – trans mis são in ter vi vos, a qual quer tí tu lo, por
ato one ro so, de bens mó ve is, por na tu re za ou aces-
são fí si ca, e de di re i tos re a is so bre imó ve is, ex ce to os
de ga ran tia, bem como ces são de di re i tos a sua aqui-
si ção;

III – ven das a va re jo de com bus tí ve is lí qui dos e
ga so sos, ex ce to óleo di e sel;

IV – ser vi ços de qual quer na tu re za, não com-
pre en di dos no art. 155, I. b, de fi ni dos em lei com ple -
men tar.

§ 1º O im pos to pre vis to no in ci so I po de rá ser
pro gres si vo, nos ter mos de lei mu ni ci pal, de for ma a
as se gu rar o cum pri men to da fun ção so ci al da pro pri e -
da de.

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so II:
I – não in ci de so bre a trans mis são de bens ou di-

re i tos in cor po ra dos ao pa tri mô nio de pes soa ju rí di ca
em re a li za ção de ca pi tal, nem so bre a trans mis são de
bens ou di re i tos de cor ren te de fu são, in cor po ra ção,
ci são ou ex tin ção de pes soa ju rí di ca, sal vo se, nes ses 
ca sos, a ati vi da de pre pon de ran te do ad qui ren te for a
com pra e ven da des ses bens ou di re i tos, lo ca ção de
bens imó ve is ou ar ren da men to mer can til:

II – com pe te ao Mu ni cí pio da si tu a ção do bem.
§ 3º O im pos to pre vis to no in ci so III não ex clui a

in ci dên cia do im pos to es ta du al pre vis to no art. 155, I,
b, so bre a mes ma ope ra ção.

§ 4º Cabe à lei com ple men tar:
I – fi xar as alí quo tas má xi mas dos im pos tos pre-

vis tos nos ín ci sos III e IV;
II – ex clu ir da in ci dên cia do im pos to pre vis to no

in ci so IV ex por ta ções de ser vi ços para o ex te ri or.
(*) Emen da Cons ti tu ci o nal Nº 3, de 1993

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal Nº 29, de 2000

SEÇÃO VI
Da Re par ti ção das Re ce i tas Tri bu tá ri as

Art. 157. Per ten cem aos Esta dos e ao Dis tri to
Fe de ral:

I – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to da
União so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za,
in ci den te na fon te so bre ren di men tos pa gos, a qual-
quer tí tu lo, por eles, suas au tar qui as e pe las fun da -
ções que ins ti tu í rem e man ti ve rem;

II – vin te por cen to do pro du to da ar re ca da ção
do im pos to que a União ins ti tu ir no exer cí cio da com-
pe tên cia que lhe é atri bu i da pelo art. 154, I.

Art. 158. Per ten cem aos Mu ni cí pi os:
I – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to da

União so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za,
in ci den te na fon te so bre ren di men tos pa gos, a qual-
quer tí tu lo, por eles, suas au tar qui as e pe las fun da -
ções que ins ti tu í rem e man ti ve rem;

II – cin qüen ta por cen to do pro du to da ar re ca da -
ção do im pos to do Esta do so bre a pro pri e da de ter ri to -
ri al ru ral, re la ti va men te aos imó ve is ne les si tu a dos;

III – cin qüen ta por cen to do pro du to da ar re ca -
da ção do im pos to do Esta do so bre a pro pri e da de de
ve í cu los au to mo to res li cen ci a dos em seus ter ri tó ri os;

IV – vin te e cin co por cen to do pro du to da ar re -
ca da ção do im pos to do Esta do so bre ope ra ções re la -
ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ções
de ser vi ços de trans por te in te res ta du al e in terr nu ni ci -
pal e de co mu ni ca ção.

Pa rá gra fo úni co. As par ce las de re ce i ta per ten -
cen tes aos Mu ni cí pi os, men ci o na das no in ci so IV, se-
rão cre di ta das con for me os se guin tes cri té ri os:

I – três quar tos, no mí ni mo, na pro por ção do va-
lor adi ci o na do nas ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção
de mer ca do ri as e nas pres ta ções de ser vi ços, re a li za -
das em seus ter ri tó ri os;

II – até um quar to, de acor do com o que dis pu -
ser lei es ta du al ou, no caso dos Ter ri tó ri os, lei fe de ral.

Art. 159. A União en tre ga rá:
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so-

bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, qua ren ta e sete por cen to
na se guin te for ma:

a) vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to 
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os;
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c) três por cen to, para apli ca ção em pro gra mas
de fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo das Re giões Nor-
te, Nor des te e Cen tro-Oes te, atra vés de suas ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do com
os pla nos re gi o na is de de sen vol vi men to, fi can do as-
se gu ra da ao semi-ári do do Nor des te a me ta de dos
re cur sos des ti na dos à re gião, na for ma que a lei es ta -
be le cer;

II – do pro du to da ar re ca da ção do im pos to so bre 
pro du tos in dus tri a li za dos, dez por cen to aos Esta dos
e ao Dis tri to Fe de ral, pro por ci o nal mefl te ao va lor das
res pec ti vas ex por ta ções de pro du tos in dus tri a í i za -
dos.

§ 1º Para efe i to de cál cu lo da en tre ga a ser efe-
tu a da de acor do com o pre vis to no in ci so I, ex clu -
ir-se-á a par ce la da ar re ca da ção do im pos to de ren da
e pro ven tos de qual quer na tu re za per ten cen te aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, nos ter-
mos do dis pos to nos arts. 157, I, e 158,1.

§ 2º A ne nhu ma uni da de fe de ra da po de rá ser
des ti na da par ce la su pe ri or a vin te por cen to do mon-
tan te a que se re fe re o in ci so II, de ven do o even tu al
ex ce den te ser dis tri bu i do en tre os de ma is par ti ci pan -
tes, man ti do, em re la ção a es ses, o cri té rio de par ti lha 
nele es ta be le ci do.

§ 3º Os Esta dos en tre ga rão aos res pec ti vos Mu-
ni cí pi os vin te e cin co por cen to dos re cur sos que re-
ce be rem nos ter mos do in ci so II, ob ser va dos os cri té -
ri os es ta be le ci dos no art. 158, pa rá gra fo úni co, I e II.

CONS TI TU I ÇÃO FE DE RAL DE 1988

TÍTULO VIII
Da Ordem So ci al

CAPÍTULO II
Da Se gu ri da de So ci al

SEÇÃO II
Da Sa ú de

Art. 198. (*) As ações e ser vi ços pú bli cos de sa-
ú de in te gram uma rede re gi o na li za da e hi e rar qui za da
e cons ti tu em um sis te ma úni co, or ga ni za do de acor do 
com as se guin tes di re tri zes:

I – des cen tra li za ção, com di re ção úni ca em
cada es fe ra de go ver no;

II – aten di men to in te gral, com pri o ri da de para as
ati vi da des pre ven ti vas, sem pre ju í zo dos ser vi ços as-
sis ten ci a is;

III – par ti ci pa ção da co mu ni da de, 
Pa rá gra fo úni co. O sis te ma úni co de sa ú de será

fi nan ci a do, nos ter mos do art. 195, com re cur sos do

or ça men to da se gu ri da de so ci al, da União, dos Esta-
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, além de ou-
tras fon tes.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal Nº 29, de 2000

....................................................................................

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS

Art. 77. (*) Até o exer cí cio fi nan ce i ro de 2004, os
re cur sos mí ni mos apli ca dos nas ações e ser vi ços pú-
bli cos de sa ú de se rão equi va len tes: (AC)

I – no caso da União: (AC)
a) no ano 2000, o mon tan te em pe nha do em

ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de no exer cí cio fi-
nan ce i ro de 1999 acres ci do de, no mí ni mo, cin co por
cen to; (AC)

b) do ano 2001 ao ano 2004, o va lor apu ra do no
ano an te ri or, cor ri gi do pela va ri a ção no mi nal do Pro-
du to Inter no Bru to – PIB; (AC)

II – no caso dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral,
doze por cen to do pro du to da ar re ca da ção dos im pos -
tos a que se re fe re o art. 155 e dos re cur sos de que
tra tam os arts. 157 e 159, in ci so I, alí nea a, e in ci so II,
de du zi das as par ce las que fo rem trans fe ri das aos
res pec ti vos Mu ni cí pi os; e (AC)

III – no caso dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de -
ral, quin ze por cen to do pro du to da ar re ca da ção dos
im pos tos a que se re fe re o art. 156 e dos re cur sos de
que tra tam os arts. 158 e 159, in ci so I, alí nea b e § 3º
(AC)

§ 1º Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí -
pi os que apli quem per cen tu a is in fe ri o res aos fi xa dos
nos in ci sos II e III de ve rão ele vá-los gra du al men te,
até o exer cí cio fi nan ce i ro de 2004, re du zi da a di fe ren -
ça à ra zão de, pelo me nos, um quin to por ano, sen do
que, a par tir de 2000, a apli ca ção será de pelo me nos
sete por cen to. (AC)

§ 2º Dos re cur sos da União apu ra dos nos ter-
mos des te ar ti go, quin ze por cen to, no mí ni mo, se rão
apli ca dos nos Mu ni cí pi os, se gun do o cri té rio po pu la -
ci o nal, em ações e ser vi ços bá si cos de sa ú de, na for-
ma da lei. (AC)

§ 3º Os re cur sos dos Esta dos, do Dis tri to Fe de -
ral e dos Mu ni cí pi os des ti na dos às ações e ser vi ços
pú bli cos de sa ú de e os trans fe ri dos pela União para a
mes ma fi na li da de se rão apli ca dos por meio de Fun do
de Sa ú de que será acom pa nha do e fis ca li za do por
Con se lho de Sa ú de, sem pre ju í zo do dis pos to no art.
74 da Cons ti tu i ção Fe de ral. (AC)

§ 4º Na au sên cia da lei com ple men tar a que se
re fe re o art. 198, § 3º, a par tir do exer cí cio fi nan ce i ro
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de 2005, apli car-se-á à União, aos Esta dos, ao Dis tri -
to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os o dis pos to nes te ar ti go.
(AC)

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de 2000.
....................................................................................

LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990

Dis põe so bre a par ti ci pa ção da co-
mu ni da de na ges tão do Sis te ma Uni co de
Sa ú de (SUS] e so bre as trans fe rên ci as
in ter go ver na men ta is de re cur sos fi nan -
ce i ros na área da sa ú de e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

O Pre si den te da RepÚ bli ca ,faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

Art. 1º O Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS), de que
tra ta a Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990, con-
ta rá, em cada es fe ra de go ver no, sem pre ju í zo das
fun ções do Po der Le gis la ti vo, com as se guin tes ins-
tân ci as co le gi a das:

I – a Con fe rên cia de Sa ú de; e
II – o Con se lho de Sa ú de.
2º O Con se lho de Sa ú de, em ca rá ter per ma nen -

te e de li be ra ti vo, ór gão co le gi a do com pos to por re pre -
sen tan tes do go ver no, pres ta do res de ser vi ço, pro fis -
si o na is de sa ú de e usuá ri os, atua na for mu la ção de
es tra té gi as e no con tro le da exe cu ção da po lí ti ca de
sa ú de na ins tân cia cor res pon den te, in clu si ve nos as-
pec tos eco nô mi cos e fi nan ce i ros, cu jas de ci sões se-
rão ho mo lo ga das pelo che fe do po der le gal men te
cons ti tu í do em cada es fe ra do go ver no.

Art. 2º Os re cur sos do Fun do Na ci o nal de Sa ú de 
(FNS) se rão alo ca dos como:

IV – co ber tu ra das ações e ser vi ços de sa ú de a
se rem im ple men ta dos pe los Mu ni cí pi os, Esta dos e
Dis tri to Fe de ral. 

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos re fe ri dos no in ci so
IV des te ar ti go des ti nar-se-ão a in ves ti men tos na
rede de ser vi ços, à co ber tu ra as sis ten ci al am bu la to ri -
al e hos pi ta lar e às de ma is ações de sa ú de.

Art. 3º Os re cur sos re fe ri dos no in ci so IV do art.
2º des ta lei se rão re pas sa dos de for ma re gu lar e au to -
má ti ca para os Mu ni cí pi os, Esta dos e Dis tri to Fe de ral, 
de acor do com os cri té ri os pre vistQs no art. 35 da Lei
nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990.

1º Enquan to não for re gu la men ta da a apli ca ção
dos cri té ri os pre vis tos no art. 35 da Lei nº8.080, de 19
de se tem bro de 1990, será uti li za do, para o re pas se

de re cur sos, ex clu si va men te o cri té rio es ta be le ci do
no § 1º do mes mo ar ti go.

Art. 4º Para re ce be rem os re cur sos, de que tra ta
o art. 3º des ta lei, os Mu ni cí pi os, os Esta dos e o Dis tri -
to Fe de ral de ve rão con tar com:

I – Fun do de Sa ú de;
II – Con se lho de Sa ú de, com com po si ção pa ri -

tá ria de acor do com o De cre to nº 99.438, de 7 de
agos to de 1990;

III – pla no de sa ú de;
IV – re la tó ri os de ges tão que per mi tam o con tro -

le de que tra ta o § 4º, do art. 33 da Lei nº8.080, de 19
de se tem bro de 1990;

V – con tra par ti da de re cur sos para a sa ú de no
res pec ti vo or ça men to;

VI – Co mis são de ela bo ra ção do Pla no de Car-
re i ra, Car gos e Sa lá ri os (PCCS), pre vis to o pra zo de
dois anos para sua im plan ta ção.

Pa rá gra fo úni co. O não aten di men to pe los Mu ni -
cí pi os, ou pe los Esta dos, ou pelo Dis tri to Fe de ral, dos
re qui si tos es ta be le ci dos nes te ar ti go, im pli ca rá em
que os re cur sos con cer nen tes se jam ad mi nis tra dos,
res pec ti va men te, pe los Esta dos ou pela União.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli -
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................

CAPÍTULO VIII
Da Ges tão Pa tri mo ni al

Se ção III
Do Re la tó rio Re su mi do da
Exe cu ção Orça men tá ria

Art 52. O re la tó rio a que se re fe re o § 3º do art.
165 da Cons ti tu i ção abran ge rá to dos os Po de res e o
Mi nis té rio Pú bli co, será pu bli ca do até trin ta dias após
o en cer ra men to de cada bi mes tre e com pos to de:

I – ba lan ço or ça men tá rio, que es pe ci fi ca rá, por
ca te go ria eco nô mi ca, as:

a) re ce i tas por fon te, in for man do as re a li za das e
a re a li zar, bem como a pre vi são atu a li za da;

b) des pe sas por gru po, de na tu re za, dis cri mi -
nan do a do ta ção para o exer cí cio, a des pe sa, li qui da -
da e o sal do;

II – de mons tra ti vos da exe cu ção das:
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a) re ce i tas, por ca te go ria eco nô mi ca e fon te, es-
pe ci fi can do a pre vi são ini ci al, a pre vi são atu a li za da
para o exer cí cio, a re ce i ta no bi mes tre, a re a li za da no
exer cí cio e a pre vi são a re a li zar;

b) des pe sas, por ca te go ria eco nô mi ca e gru po
de na tu re za da des pe sa, dis cri mi nan do do ta ção ini ci -
al, do ta ção para o exer cí cio, des pe sas em pe nha das e
li qui da das, no bi mes tre e no exer cí cio;

c) Des pe sa por fun ção e sub fun ção.
§ 1º Os va lo res re fe ren tes ao re fi nan ci a men to

da dí vi da mo bi liá ria cons ta rão des ta ca da men te nas
re ce i tas de ope ra ções de cré di to e nas des pe sas com
amor ti za ção da dí vi da.

§ 2º O des cum pri men to do pra zo pre vis to nes te
ar ti go su je i ta o ente às san ções pre vis tas no § 2º do
art. 51.

Art 53. Acom pa nha rão o Re la tó rio de mons tra ti -
vo re la ti vos a:

I – apu ra ção da re ce i ta cor ren te lí qui da, na for-
ma de fi ni da no in ci so IV do art. 2º, sua evo lu ção, as-
sim como a pre vi são de seu de sem pe nho até o fi nal
do exer cí cio;

II – re ce i tas e des pe sas pre vi den ciá ri as a que se
re fe re o in ci so IV do art. 50;

III – re sul ta dos no mi nal e pri má rio;
IV – des pe sas com ju ros, na for ma do in ci so II

do art. 4º;
V – Res tos a pa gar, de ta lhan do, por Po der e ór-

gão re fe ri do no art. 20, os va lo res ins cri tos, os pa ga -
men tos re a li za dos e o mon tan te a pa gar.

§ 1º O re la tó rio re fe ren te ao úl ti mo bi mes tre do
exer cí cio será acom pa nha da tam bém de de mons tra -
ti vos:

I – do aten di men to do dis pos to no in ci so III do
art. 167 da Cons ti tu i ção, con for me o pa rá gra fo 3º do
art. 32;

II – das pro je ções atu a ri a is dos re gi mes de pre-
vi dên cia so ci al, ge ral e pró prio dos ser vi do res pú bli -
cos;

III – da va ri a ção pa tri mo ni al, evi den ci an do a ali-
e na ção de ati vos e a apli ca ção dos re cur sos dela

de cor ren tes.
§ 2º Qu an do for o caso, se rão apre sen ta das jus-

ti fi ca ti vas:
I – da li mi ta ção de em pe nho;
II – da frus ta ção de re ce i tas, es pe ci fi can do as

me di das de com ba te à so ne ga ção e à eva são fis cal,
ado ta das e a ado tar, e as ações de fis ca li za ção e co-
bran ça.

Se ção IV
Do Re la tó rio de Ges tão Fis cal

Art 54. Ao fi nal de cada qua dri mes tre será emi ti -
do pe los ti tu la res dos Po de res e ór gãos re fe ri dos no
art. 20, Re la tó rio de Ges tão Fis cal, as si na do por:

I – Che fe do Po der Exe cu ti vo;
II – Pre si den te e de ma is mem bros da Mesa Di-

re to ra ou ór gão de ci só rio equi va len te, con for me re gi -
men tos in ter nos dos ór gãos do Po der Le gis la ti vo;

III – Pre si den te do Tri bu nal e de ma is mem bros
de Con se lho de Admi nis tra ção ou Órgão de ci só rio
equi va len te, con for me re gi men tos in ter nos dos ór-
gãos do Po der Ju di ciá rio;

IV – Che fe do Mi nis té rio Pú bli co, da União e dos
Esta dos.

Pa rá gra fo úni co. O re la tó rio tam bém será as si -
na do pe las au to ri da des res pon sá ve is pela ad mi nis -
tra ção fi nan ce i ra e pelo con tro le in ter no, bem como
por ou tras de fi ni das por ato pró prio de cada Po der ou
ór gão re fe ri do no art. 20.

Art 55. O re la tó rio con te rá:
I – com pa ra ti vo com os li mi tes de que tra ta esta

Lei Com ple men tar, dos se guin tes mon tan tes:
a) des pe sa to tal com o pes so al, dis tin guin do a

com ina ti vos e pen si o nis tas;
b) dí vi das con so li da da e mo bi liá ria;
c) con ces são de ga ran ti as;
d) ope ra ções de cré di to, in clu si ve por an te ci pa -

ção de re ce i ta;
e) des pe sas de que tra ta o in ci so II do art. 4º.
II – in di ca ção das me di das cor re ti vas ado ta das

ou a do tar, se ul tra pas sa do qual quer dos li mi tes;
III – de mons tra ti vos, no úl ti mo qua dri mes tre:
a) do mon tan te das dis po ni bi li da des de ca i xa

em trin ta e um de de zem bro;
b) da ins cri ção em Res tos a Pa gar, das des pe -

sas:
1) li qui da das;
2) em pe nha das e não li qui da das, ins cri tas por

aten de rem a uma das con di ções do in ci so II do art.
41;

3) em pe nha das e não li qui da das, in cri tas até o
li mi te do sal do da dis pos ni bi li da de de ca i xa;

4) não ins cri tas por fal ta de dis po ni bi li da de de
ca i xa e cu jos em pe nhos fo ram can ce la dos;

c) do cum pri men to do dis pos to no in ci so II e na
alí nea b do in ci so IV do art. 38.
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§ 1º O re la tó rio dos ti tu la res dos ór gãos men ci o -
na dos nos in ci sos II, III e IV do art. 54 con te rá ape nas
as

in for ma ções re la ti vas à alí nea a do in ci so I, e os
do cu men tos re fe ri dos nos in ci sos II e III.

§ 2º O re la tó rio será pu bli ca do até trin ta dias
após o en cer ra men to do pe río do a que cor res pon der,
com am plo aces so pú bli co, in clu si ve por meio ele trô -
ni co.

§ 3º O des cum pri men to do pra zo a que se re fe re 
o § 2º su je i ta o ente à san ção pre vis ta no § 2º do art.
51.

§ 4º Os re la tó ri os re fe ri dos nos arts. 52 e 54 de-
ve rão ser ela bo ra dos de for ma pa dro ni za da, se gun do

mo de los que po de rão ser atu a li za dos pelo con-
se lho de que tra ta o art. 67.
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 2000

Alte ra os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e
198 da Cons ti tu i ção Fe de ral e acres cen ta 
ar ti go ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu -
ci o na is Tran si tó ri as, para as se gu rar os
re cur sos mí ni mos para o fi nan ci a men to
das ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se-
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º A alí nea e do in ci so VII do art. 34 pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 34. ................................................”

“VII – ....................................................”

“e) apli ca ção do mí ni mo exi gi do da re ce i ta re-
sul tan te de im pos tos es ta du a is, com pre en di da a
pro ve ni en te de trans fe rên ci as, na ma nu ten ção e de-
sen vol vi men to do en si no e nas ações e ser vi ços pú-
bli cos de sa ú de.” (NR)

Art. 2º O in ci so III do art. 35 pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 35. ...............................................”

“III – não ti ver sido apli ca do o mí ni mo exi gi do
da re ce i ta mu ni ci pal na ma nu ten ção e de sen vol vi -
men to do en si no e nas ações e ser vi ços pú bli cos de
sa ú de;” (NR)

Art. 3º O § 1º do art. 156 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 156. ..............................................”

“§ 1º Sem pre ju í zo da pro gres si vi da de no tem po 
a que se re fe re o art. 182, § 4º, in ci so II, o im pos to pre-
vis to no in ci so I po de rá:” (NR)

“I – ser pro gres si vo em ra zão do va lor do imó vel;
e” (AC)*

“II – ter alí quo tas di fe ren tes de acor do com a lo-
ca li za ção e o uso do imó vel.” (AC)

“............................................................”
Art. 4º O pa rá gra fo úni co do art. 160 pas sa a vi-

go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 160. ............................................”.
“Pa rá gra fo úni co. A ve da ção pre vis ta nes te ar ti -

go não im pe de a União e os Esta dos de con di ci o na -
rem a en tre ga de re cur sos:” (NR)

“I – ao pa ga men to de seus cré di tos, in clu si ve de
suas au tar qui as;” (AC)

“II – ao cum pri men to do dis pos to no art. 198, §
2º, in ci sos II e III.” (AC)

Art. 5º O in ci so IV do art. 167 pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 167. .............................................”
“IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos tos a ór-

gão, fun do ou des pe sa, res sal va das a re par ti ção do
pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos a que se re fe -
rem os arts. 158 e 159, a des ti na ção de re cur sos para
as ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e para ma nu -
ten ção e de sen vol vi men to do en si no, como de ter mi -
na do, res pec ti va men te, pe los arts. 198, § 2º, e 212, e
a pres ta ção de ga ran ti as às ope ra ções de cré di to por
an te ci pa ção de re ce i ta, pre vis tas no art. 165, § 8º,
bem como o dis pos to no § 4º des te ar ti go;”(NR)

“............................................................”
Art. 6º O art. 198 pas sa a vi go rar acres ci do dos

se guin tes §§ 2º e 3º, nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo
úni co como § 1º:

“Art. 198. ............................................”
“§ 1º (pa rá gra fo úni co ori gi nal)...” 
“§ 2º A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os

Mu ni cí pi os apli ca rão, anu al men te, em ações e ser vi -
ços pú bli cos de sa ú de re cur sos mí ni mos de ri va dos
da apli ca ção de per cen tu a is cal cu la dos so bre:”(AC)

“I – no caso da União, na for ma de fi ni da nos ter-
mos da lei com ple men tar pre vis ta no § 3º; (AC)

“II – no caso dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral,
o pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos a que se re-
fe re o art. 155 e dos re cur sos de que tra tam os arts.
157 e 159, in ci so I, alí nea a, e in ci so II, de du zi das as
par ce las que fo rem trans fe ri das aos res pec ti vos Mu-
ni cí pi os;”(AC)
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“III – no caso dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de -
ral, o pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos a que se
re fe re o art. 156 e dos re cur sos de que tra tam os arts.
158 e 159, in ci so I, alí nea b e § 3º” (AC)

“§ 3º Lei com ple men tar, que será re a va li a da
pelo me nos a cada cin co anos, es ta be le ce rá:” (AC)

“I – os per cen tu a is de que tra ta o § 2º; (AC)
“II – os cri té ri os de ra te io dos re cur sos da União

vin cu la dos à sa ú de des ti na dos aos Esta dos, ao Dis-
tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, e dos Esta dos des ti na -
dos a seus res pec ti vos Mu ni cí pi os, ob je ti van do a pro-
gres si va re du ção das dis pa ri da des re gi o na is;” (AC)

“III – as nor mas de fis ca li za ção, ava li a ção e con-
tro le das des pe sas com sa ú de nas es fe ras fe de ral,
es ta du al, dis tri tal e mu ni ci pal;” (AC)

“IV – as nor mas de cál cu lo do mon tan te a ser
apli ca do pela União.” (AC)

Art. 7º O Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te art.
77:

“Art. 77. Até o exer cí cio fi nan ce i ro de 2004, os
re cur sos mí ni mos apli ca dos nas ações e ser vi ços

pú bli cos de sa ú de se rão equi va len tes:" (AC)
“I – no caso da União:” (AC)
“a) no ano 2000, o mon tan te em pe nha do em

ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de no exer cí cio fi-
nan ce i ro de 1999 acres ci do de, no mí ni mo, cin co por
cen to;” (AC)

“b) do ano 2001 ao ano 2004, o va lor apu ra do no
ano an te ri or, cor ri gi do pela va ri a ção no mi nal do Pro-
du to Inter no Bru to – PIB;” (AC)

“II – no caso dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral,
doze por cen to do pro du to da ar re ca da ção dos im pos -
tos a que se re fe re o art. 155 e dos re cur sos de que
tra tam os arts. 157 e 159, in ci so I, alí nea a, e in ci so II,
de du zi das as par ce las que fo rem trans fe ri das aos
res pec ti vos Mu ni cí pi os; e” (AC)

“III – no caso dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de -
ral, quin ze por cen to do pro du to da ar re ca da ção dos
im pos tos a que se re fe re o art. 156 e dos re cur sos de
que tra tam os arts. 158 e 159, in ci so I, alí nea b e § 3º”
(AC)

“§ 1º Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí -
pi os que apli quem per cen tu a is in fe ri o res aos fi xa dos
nos in ci sos II e III de ve rão ele vá-los gra du al men te,
até o exer cí cio fi nan ce i ro de 2004, re du zi da a di fe ren -
ça à ra zão de, pelo me nos, um quin to por ano, sen do
que, a par tir de 2000, a apli ca ção será de pelo me nos
sete por cen to.” (AC)

“§ 2º Dos re cur sos da União apu ra dos nos ter-
mos des te ar ti go, quin ze por cen to, no mí ni mo, se rão

apli ca dos nos Mu ni cí pi os, se gun do o cri té rio po pu la -
ci o nal, em ações e ser vi ços bá si cos de sa ú de, na for-
ma da lei.” (AC)

“§ 3º Os re cur sos dos Esta dos, do Dis tri to Fe de -
ral e dos Mu ni cí pi os des ti na dos às ações e ser vi ços
pú bli cos de sa ú de e os trans fe ri dos pela União para a
mes ma fi na li da de se rão apli ca dos por meio de Fun do
de Sa ú de que será acom pa nha do e fis ca li za do por
Con se lho de Sa ú de, sem pre ju í zo do dis pos to no art.
74 da Cons ti tu i ção Fe de ral.” (AC)

“§ 4º Na au sên cia da lei com ple men tar a que se
re fe re o art. 198, § 3º, a par tir do exer cí cio fi nan ce i ro
de 2005, apli car-se-á à União, aos Esta dos, ao Dis tri -
to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os o dis pos to nes te ar ti go.”
(AC)

Art. 8º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi-
gor na data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 13 de se tem bro de 2000.

Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos

De pu ta do Mi chel Te mer Pre si den te
De pu ta do He rá cli to For tes 1º Vice-Pre si den te
De pu ta do Se ve ri no Ca val can ti 2º Vice-Pre si den te
De pu ta do Ubi ra tan Agui ar

Mesa do Se na do Fe de ral

Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães Pre si den te
Se na dor Ge ral do Melo 1º Vice-Pre si den te
Se na dor Ade mir Andra de 2º Vice-Pre si den te
Se na dor Ro nal do Cu nha Lima

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre as con di ções para a
pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa-
ú de, a or ga ni za ção e o fun ci o na men to
dos ser vi ços cor res pon den tes e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

TÍTULO V
Do Fi nan ci a men to

CAPÍTULO II
Da Ges tão Fi nan ce i ra

Art. 35. Para o es ta be le ci men to de va lo res a
se rem trans fe ri dos a Esta dos, Dis tri to Fe de ral e
Mu ni cí pi os, será uti li za da a com bi na ção dos se-
guin tes cri té ri os, se gun do aná li se téc ni ca de pro-
gra mas e pro je tos:

I – per fil de mo grá fi co da re gião;
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II – per fil epi de mi o ló gi co da po pu la ção a ser co-
ber ta;

III – ca rac te rís ti cas quan ti ta ti vas e qua li ta ti vas
da rede de sa ú de na área;

IV – de sem pe nho téc ni co, eco nô mi co e fi nan ce -
i ro no pe río do an te ri or;

V – ní ve is de par ti ci pa ção do se tor sa ú de nos
or ça men tos es ta du a is e mu ni ci pa is;

VI – pre vi são do pla no qüin qüe nal de in ves ti -
men tos da rede;

VII – res sar ci men to do aten di men to a ser vi ços
pres ta dos para ou tras es fe ras de go ver no.

§ 1º Me ta de dos re cur sos des ti na dos a Esta dos
e Mu ni cí pi os será dis tri bu í da se gun do o quo ci en te de
sua di vi são pelo nú me ro de ha bi tan tes, in de pen den -
te men te de qual quer pro ce di men to pré vio.

§ 2º Nos ca sos de Esta dos e Mu ni cí pi os su je i tos 
a no tó rio pro ces so de mi gra ção, os cri té ri os de mo grá -
fi cos men ci o na dos nes ta lei se rão pon de ra dos por
ou tros in di ca do res de cres ci men to po pu la ci o nal, em
es pe ci al o nú me ro de ele i to res re gis tra dos.

§ 3º (Ve ta do).
§ 4º (Ve ta do).
§ 5º (Ve ta do).
§ 6º O dis pos to no pa rá gra fo an te ri or não pre ju -

di ca a atu a ção dos ór gãos de con tro le in ter no e ex ter -
no e nem a apli ca ção de pe na li da des pre vis tas em lei,
em caso de ir re gu la ri da des ve ri fi ca das na ges tão dos
re cur sos trans fe ri dos.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, de Assun tos Eco nô mi cos e
de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3, de 2002

Alte ra a re da ção dos arts. 4º §§ 3º e
4º V; 9º, 13, ca put, 15, ca put, 16 e 21; bem
como re vo ga os arts 8º e 43, to dos da Re-
so lu ção nº 43, de 2001, do Se na do Fe de -
ral, que ”Dis põe so bre Ope ra ções de Cré-
di to Inter no e Exter no dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, in clu si -
ve con ces são de ga ran ti as, seus li mi tes
e con di ções de au to ri za ção e dá ou tras
pro vi dên ci as".

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Os arts. 4º §§ 3º e 4º; 5º, V; 9º;13, ca put;

15, ca put; 16, e o art. 21 da Re so lu ção nº43, de 2001,
do Se na do Fe de ral, pas sam a vi go rar com as se guin -
tes re da ções:

“Art. 4º ..................................................

..............................................................
§ 3º A re ce i ta cor ren te lí qui da será

apu ra da so man do-se as re ce i tas ar re ca da -
das no mês em re fe rên cia e nos onze me-
ses an te ri o res ex clu í das as du pli ci da des.

§ 4º A aná li se das pro pos tas de ope ra -
ções de cré di to será re a li za da to man do-se
por base a re ce i ta cor ren te lí qui da do mês
an te ri or ao mês ime di a ta men te an te ri or ao
da apre sen ta ção do ple i to ou da do cu men -
ta ção com ple ta, con for me o caso. (NR)

..............................................................

Art. 5º ....................................................

..............................................................
V – con ce der qual quer sub sí dio ou

isen ção, re du ção da base de cál cu lo, con-
ces são de cré di to pre su mi do, in cen ti vos,
anis ti as, re mis são, re du ções de alí quo tas e
qua is quer ou tros be ne fí ci os tri bu tá ri os, fis-
ca is ou fi nan ce i ros, que não au to ri za dos na
for ma de lei es pe cí fi ca, es ta du al ou mu ni ci -
pal, que re gu le ex clu si va men te as ma té ri as
aci ma enu me ra das ou o cor res pon den te tri-
bu to ou con tri bu i ção.“ (NR)

..............................................................
Art. 9º. ...................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. O li mi te de que tra ta o

ca put po de rá ser ele va do para 32% (trin ta e
dois por cen to) da re ce i ta cor ren te lí qui da,
des de que, cu mu la ti va men te, quan do apli-
cá vel, o ga ran ti dor:

I – não te nha sido cha ma do a hon rar,
nos úl ti mo vin te e qua tro me ses, a con tar do
mês da aná li se, qua is quer ga ran ti as an te ri -
or men te pres ta das;

II – es te ja cum prin do o li mi te da dí vi da
con so li da da lí qui da, de fi ni do na Re so lu ção
nº 40, de 2001, do Se na do Fe de ral;

III – es te ja cum prin do os li mi tes de
des pe sa com pes so al pre vis tos na Lei Com-
ple men tar nº 101, de 2000;

IV – es te ja cum prin do o Pro gra ma de
Ajus te Fis cal acor da do com a União, nos
ter mos da Lei nº 9.496, de 1997.“ (NR)

..............................................................
Art. 13. A dí vi da mo bi liá ria dos Esta-

dos e do Dis tri to Fe de ral, ob je to de re fi nan -
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ci a men to ao am pa ro da Lei nº 9.496, de
1997, e a dos Mu ni cí pi os po de rá ser paga
em até 360 (tre zen tas e ses sen ta) pres ta -
ções men sa is e su ces si vas, nos ter mos dos
con tra tos fir ma dos en tre a União e a res pec -
ti va uni da de fe de ra da. (NR)

..............................................................

Art. 15. E ve da da a con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to nos cen to e oi ten ta dias
an te ri o res ao fi nal do man da to do Che fe do
Po der Exe cu ti vo do Esta do, do Dis tri to Fe-
de ral ou do Mu ni cí pio. (NR)

..............................................................
Art. 16. E ve da da a con tra ta ção de

ope ra ção de cré di to por to ma dor que es te ja
ina dim plen te com ins ti tu i ções in te gran tes do
sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal.

§ 1º O Mi nis té rio da Fa zen da não en-
ca mi nha rá ao Se na do Fe de ral pe di do de
au to ri za ção para con tra ta ção de ope ra ção
de cré di to de to ma dor que se en con tre na
si tu a ção pre vis ta no ca put."(NR)

..............................................................

Art. 21 ...................................................
..............................................................

IV – .......................................................

a) em re la ção às con tas do úl ti mo exer cí cio
ana li sa do, o cum pri men to do dis pos to no § 2º do art.
12; no art. 23; no art. 33; no art. 37; no art. 52; no §
2º do art. 55; e no art. 70, to dos da Lei Com ple men -
tar nº 101, de 2000;

b) em re la ção às con tas dos exer cí ci os ain da
não ana li sa dos, e, quan do per ti nen te, do exer cí cio
em cur so, o cum pri men to das exi gên ci as es ta be le ci -
das no § 2º do art. 12; no art. 23; no art. 52; no § 2º do
art. 55; e no art. 70, to dos da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000, de acor do com as in for ma ções cons-
tan tes nos re la tó ri os re su mi dos da exe cu ção or ça -
men tá ria e nos de ges tão fis cal; (NR)

..............................................................
VII – no caso es pe cí fi co de ope ra ções

de Mu ni cí pi os com ga ran tia de Esta dos, cer-
ti dão emi ti da pela Se cre ta ria res pon sá vel
pela ad mi nis tra ção fi nan ce i ra do ga ran ti dor,
que ates te a adim plên cia do to ma dor do
cré di to pe ran te o Esta do e as en ti da des por
ele con tro la das, bem como a ine xis tên cia de
dé bi to de cor ren te de ga ran tia a ope ra ção de

cré di to que te nha sido, even tu al men te, hon-
ra da;

VIII — cer ti dões que ates tem a re gu la -
ri da de jun to ao Pro gra ma de Inte gra ção So-
ci al – PIS, ao Pro gra ma de For ma ção do
Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co – PASEP, ao
Fun do de in ves ti men to So ci al – FINSOCIAL,
à Con tri bu i ção So ci al para o Fi nan ci a men to
da Se gu ri da de – COFINS, ao Insti tu to Na ci -
o nal do Se gu ro So ci al – INSS e ao Fun do
de Ga ran tia por Tem po de Ser vi ço – FGTS;

..............................................................
§ 3º Os pro ces sos re la ti vos às ope ra -

ções de cré di to ao am pa ro das Re so lu ções
nº 47, de 2000, e nº 17, de 2001, do Se na do 
Fe de ral, se rão ins tru ías ape nas com os do-
cu men tos es pe ci fi ca dos nos in ci sos II, III, IV
e XIII.

§ 4º A apre sen ta ção dos do cu men tos
es pe ci fi ca dos nos in ci sos IX, X e XI po de rá
ser dis pen sa da, a cri té rio do Mi nis té rio da
Fa zen da, des de aque le ór gão já dis po nha
dos mes mos em seus ban cos de da dos.
(NR)

............................................................“
Art. 2º Re vo gam-se os arts. 8º e 43 da Re so lu -

ção nº 43, de 2001, do Se na do Fe de ral.
Art. 3º O Se na do Fe de ral fará pu bli car, no Diá rio 

Ofi ci al da União, a Re so lu ção nº43, de 2001, com al-
te ra ções de cor ren tes da apro va ção des ta Re so lu ção, 
no pra zo de quin ze dias após sua pro mul ga ção.

Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O art. 2º da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000
(Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal) dis põe que a re ce i ta
cor ren te lí qui da (RCL) será apu ra da so man do-se as
re ce i tas ar re ca das no mês em re fe rên cia e nos onze
an te ri o res, ex clu í das as du pli ci da des. O § 3º do art. 4º
da Re so lu ção nº43, de 2001, uti li za a ex pres são ”mês
de re fe rên cia“ ao in vés de ”mês em re fe rên cia“. Já o §
4ºdo mes mo dis po si ti vo acres cen tou a essa de fi ni ção 
que se en ten de por mês de re fe rên cia o mês ime di a -
ta men te an te ri or àque le em que a re ce i ta cor ren te lí-
qui da es ti ver sen do apu ra da.

A apli ca ção des se dis po si ti vo atra sa em um mês
o pe río do de cál cu lo, o que leva à apu ra ção da re ce i ta
cor ren te lí qui da em base dis tin ta da que la pre vis ta na
LRF. Tal sis te má ti ca tem pro vo ca do dú vi das e ques ti o -
namen tos por par te de al guns en tes da Fe de ra ção e
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Tri bu na is de Con tas so bre qual o mé to do deve ser
con si de ra do por oca sião da ela bo ra ção dos re la tó ri os 
pre vis tos na LRF.

O mo ti vo para ado ção de con ce i to dis tin to na
Re so lu ção nº 43, de 2001 está no fato de ela ser um
ins tru men to que dis põe so bre li mi tes e con di ções ge-
ra is para re a li za ção de ope ra ções de cré di to, ex clu si -
va men te. A fal ta do di fe ri men to para aná li se de no vas
pro pos tas de ope ra ções cria, des ne ces sa ri a men te,
di fi cul da de téc ni ca, ope ra ci o nal além de cus tos adi ci -
o na is, já que os in te res sa dos te rão que aguar dar o
en cer ra men to do ba lan ce te do mês an te ri or, o que
nor mal men te só ocor re no fi nal do mês se guin te, para
apre sen ta ção de seus ple i tos. Essa ocor rên cia con-
cen tra a apre sen ta ção de ple i tos no fi nal de cada
mês, e pro vo ca su ces si vos pe di dos de apre sen ta ção
de no vos ba lan ce tes para atu a li za ção da RCL, o que
one ra todo o pro ces so.

Para fins de cum pri men to da LRF esse di fe ri -
men to não é ne ces sá rio por que to dos os de mons tra ti -
vos exi gi dos pela Lei (arts. 52, 53 e 54, por exem plo)
po dem ser apre sen ta dos até trin ta dias após o fe cha -
men to do pe río do a que se re fe rem. Logo, os ad mi nis -
tra do res pú bli cos têm tem po su fi ci en te para fe char a
con ta bi li da de, e apre sen tar os res pec ti vos. re la tó ri os.

A nova re da ção apre sen ta da eli mi na as dú vi das
sus ci ta das e per mi te a cor re ta ins tru ção dos pro ces -
sos re la ti vos a ope ra ções de cré di to de in te res se dos
en tes da Fe de ra ção.

Em re la ção ao in ci so V do art. 5º, ob ser va mos
que sua par te fi nal (“V – (...) e no in ci so VI, e na alí nea
g do in ci so XII do § 2º do art. 155 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral”), im pli ca vin cu lar a con ces são de in cen ti vos fis-
ca is a um acor do unâ ni me en tre os Esta dos. Pode-se
afir mar que sua ma nu ten ção eqüi va le a pro i bir a con-
tra ta ção ope ra ções de cré di to para a qua se to ta li da de 
dos Esta dos bra si le i ros, o que se ria uma res tri ção ex-
ces si va, me re cen do ser ex clu í da do tex to, con for me
se es cla re ce a se guir.

É bas tan te co nhe ci do o fato de que., em bo ra em
vi gor, a Lei Com ple men tar nº 24, de 1975, está, na
prá ti ca, su pe ra da. A gran de ma i o ria dos Esta dos bra-
si le i ros con ce de in cen ti vos fis ca is re la ci o na dos ao
ICMS por ini ci a ti va uni la te ral, vis to que não se con se -
gue uma de ci são unâ ni me so bre a ma té ria. A guer ra
fis cal é um fato.

A re a li da de, como sem pre, anda mais rá pi do
que a le gis la ção. Os ar qui vos do Se na do Fe de ral re-
gis tram que, des de 1980, sete pro je tos de lei com ple -
men tar ten ta ram al te rar a Lei Com ple men tar nº24, de
1975. To dos fo ram ar qui va dos, após lon go tem po de

tra mi ta ção e sem que se te nha che ga do a um acor do
so bre a ma té ria.

O as sun to é com ple xo, não só por en vol ver in te -
res ses de 27 Esta dos, mas tam bém por es tar con di ci -
o na do à re for ma tri bu tá ria. Não adi an ta che gar a um
tra ba lho so acor do so bre os in cen ti vos a con ce der, se
há a ex pec ta ti va de que as com pe tên ci as tri bu tá ri as,
os ti pos de im pos tos e a for ma de co bran ça pe los
Esta dos ve nham a mu dar em fu tu ro pró xi mo.

Enquan to per sis te esta si tu a ção, o cam po de
dis pu ta en tre os Esta dos é o Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, onde in cen ti vos fis ca is na co bran ça do ICMS vêm
sen do con tes ta dos. É o caso, por exem plo, da Ação
Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de mo vi da pelo Esta do
de Mi nas Ge ra is con tra o Esta do do Espí ri to San to
pela con ces são uni la te ral de be ne fí ci os fis ca is do
ICMS para mer ca do ri as ou bens des ti na dos às ati vi -
da des de pes qui sa e de la vra de ja zi das de pe tró leo e
gás na tu ral (ADIN nº 2.352-7, Diá rio da Jus ti ça de
9-3-2001). Assim se pro nun cia o Mi nis tro Se púl ve da
Per ten ce, ao de fe rir a ação di re ta de in cons ti tu ci o na li -
da de:

“A ori en ta ção do Tri bu nal é par ti cu lar -
men te se ve ra na re pres são à guer ra fis cal
en tre as uni da des fe de ra das, me di an te a
pro di ga li za ção de isen ções e be ne fí ci os fis-
ca is ati nen tes ao ICMS, com afron ta da nor-
ma cons ti tu ci o nal do art. 155, § 2º II g – que
sub me te sua con ces são à de ci são con sen -
su al dos Esta dos, na for ma de lei com ple -
men tar(...)” (gri fo nos so).

Com a guer ra fis cal ins ta la da e sem so lu ção de-
fi ni ti va à vis ta, pro i bir a re a li za ção de ope ra ção de
cré di to por Esta dos que es te jam en vol vi dos nes ta ati-
tu de in cons ti tu ci o nal, como faz hoje a Re so lu ção nº

43, de 2001, po de ria ser uma for ma de pres si o nar os
Esta dos a che gar a um acor do.

To da via, não pa re ce ser isto o que ocor re. A pro-
i bi ção para re a li zar ope ra ções de cré di to não é for te o
su fi ci en te para in du zir um acor do so bre a guer ra fis-
cal, até por que tal acor do de pen de, como afir ma do
aci ma, de um en ten di men to pré vio so bre a re for ma
tri bu tá ria. E por ou tro lado a pro i bi ção cons ti tui um
óbi ce à ges tão pú bli ca efi ci en te, ao in vi a bi li zar a re a li -
za ção de in ves ti men tos.

Em suma, a par te fi nal do in ci so V do art. 5º da
Re so lu ção nº 43, de 2001, não re sol ve o pro ble ma da
guer ra fis cal e cria um novo pro ble ma: a res tri ção ex-
ces si va aos em prés ti mos pú bli cos.

A pró pria Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (Lei
Com ple men tar nº101, de 2000) re co nhe ce a im pos si -
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bi li da de de se aca bar, de ime di a to, com a guer ra fis-
cal. Em seu art. 11, pa rá gra fo úni co, ela pune a
não-ex plo ra ção to tal da base tri bu tá ria ape nas com a
sus pen são das trans fe rên ci as fe de ra is vo lun tá ri as ao
ente fe de ra do. E no art. 14 re gu la a for ma trans pa ren -
te como os in cen ti vos de vem cons tar da con ta bi li da de 
pú bli ca.

Ao adi ci o nar ao rol de pu ni ções à guer ra fis cal a
pro i bi ção de con tra ta ção de ope ra ções de cré di to, a
Re so lu ção do Se na do Fe de ral que dis põe so bre os li-
mi tes e con di ções das ope ra ções de cré di to de in te -
res se dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi -
os está sen do mais dura que a pró pria Lei de Res pon -
sa bi li da de Fis cal.

A re vo ga ção da par te fi nal do dis po si ti vo em
ques tão não re pre sen ta ria a ins ti tu ci o na li za ção da
guer ra fis cal, uma vez que a ma té ria, como vis to, é
tra ta da na pró pria Cons ti tu i ção Fe de ral, e os con fli tos
a este res pe i to são le va dos ao Su pre mo Tri bu nal Fe-
de ral. Tal re vo ga ção, to da via, re ti ra ria este tipo de
con fli to do âm bi to do con tro le das ope ra ções de cré di -
to dos Esta dos e Mu ni cí pi os.

Ao mes mo tem po, man tém-se a exi gên cia de
trans pa rên cia na con ces são de in cen ti vos, ao se exi-
gir que os in cen ti vos se jam con ce di dos atra vés de
apro va ção de lei.

Assim, su ge re-se uma nova re da ção para o in ci -
so V do art. 5º, com a su pres são de sua par te fi nal.

Em re la ção ao Li mi te para a con ces são de ga-
ran ti as, te mos de re co nhe cer que são no tó ri os os es-
for ços em pre en di dos por di ver sos en tes da fe de ra ção 
no sen ti do de ob ter o equi lí brio fis cal me di an te a pri-
va ti za ção e a uti li za ção dos re cur sos dela de cor ren -
tes na re du ção de seus pas si vos.

Não obs tan te a trans fe rên cia do con tro le des sas 
em pre sas para o se tor pri va do, os en tes man ti ve ram
as ga ran ti as an te ri or men te pres ta das, re du zin do, as-
sim, a pos si bi li da de de ava li zar no vas ope ra ções de
in te res se de sua ad mi nis tra ção in di re ta, fa tor li mi ta -
dor de sua ca pa ci da de de pres tar ser vi ço à po pu la -
ção atra vés des sas en ti da des.

Man ten do in tac to o es pí ri to da Lei Com ple men -
tar nº 101, de 2000, de to tal trans pa rên cia da ges tão
pú bli ca, in clu si ve no que res pe i ta à ex pli ci ta ção de
pas si vos con tin gen tes, jul ga-se me ri tó ria a al ter na ti va 
de esta Casa au to ri zar, cum pri das con di ci o nan tes as-
so ci a das à res pon sa bi li da de fis cal, a ele va ção do li-
mi te para con ces são de ga ran tia de 22 para 32% da
re ce i ta cor ren te lí qui da.

Impõe-se a al te ra ção do art. 13º de for ma a cor-
ri gir a re da ção atu al que, por ter man ti do a re da ção do

art. 12 da Re so lu ção nº 78, de 1998, dá a fal sa im-
pres são de que ain da é pos sí vel con tra tar ope ra ções
de re fi nan ci a men to ao am pa ro da Lei nº 9.496, de
1997, o que não é ver da de, pois esse tipo de ope ra -
ção está ex pres sa men te ve da do pelo art. 35 da LRF.
Por ou tro lado, tam bém não se pode ex clu ir esse dis-
po si ti vo por que ain da exis tem con tra tos de re fi nan ci a -
men tos as si na dos ao am pa ro da Lei nº 9.496, de
1997, pen den tes de im ple men ta ção de con di ções de
efi cá cia.

A al te ra ção do art. 15 tem por ob je ti vo dar ma i or
fle xi bi li da de aos go ver nan tes no que diz res pe i to à
con tra ta ção de ope ra ções de cré di to no úl ti mo ano do
man da to. É sa bi do que efe ti va men te trans cor rem-se
me ses, às ve zes anos, en tre o iní cio das tra ta ti vas
para ob ten ção de fi nan ci a men to de pro je tos jun to a
ins ti tu i ções fi nan ce i ras in ter nas e or ga nis mos mul ti la -
te ra is de cré di tos e a sua fi nal apro va ção pe los di ver -
sos ór gãos en vol vi dos. O im pe di men to de con tra tar
nos dois úl ti mos qua dri mes tres an te ri o res ao fi nal do
man da to pode frus trar todo o es for ço des pen di do
pelo ente e im pe dir a con tra ta ção de pro je tos al ta -
men te re le van tes para a so ci e da de e em fase fi nal de
apro va ção.

Por ou tro lado, não se pode fra gi li zar o me ca nis -
mo atu al men te exis ten te des ti na do a ini bir o uso po lí -
ti co de re ce i ta de ope ra ção de cré di to, re cur so este,
como é no tó rio, lar ga men te uti li za do na his tó ria po lí ti -
ca bra si le i ra.

Para equa ci o nar essa si tu a ção, ou seja dar ma i -
or fle xi bi li da de à con tra ta ção de ope ra ções de cré di to
no úl ti mo ano de man da to do go ver nan te, sem des cu -
i dar da cor re ta apli ca ção dos re cur sos, su ge re-se a
ve da ção para con tra tar ope ra ção de cré di to ape nas
nos úl ti mos cen to e oi ten ta dias do man da to do go ver -
no, a exem plo da re gra já tra di ci o nal an tes cons tan te
do art. 18 da Re so lu ção nº78, de 1998, re vo ga da pela
Re so lu ção nº 43, de 2001.

Des ta que-se, ain da, que es ses pro je tos têm,
nor mal men te, lon go pe río do de ma tu ra ção e de re a li -
za ção que, fre qüen te men te, ul tra pas sam um pe río do
de go ver no e de vem cons tar da lei de di re tri zes or ça -
men tá ri as, do pla no plu ri a nu al e da lei or ça men tá ria
anu al o que lhes as se gu ra to tal trans pa rên cia.

A nova re da ção para o art. 16 tem por ob je ti vo
ex clu ir, da ve da ção para con tra tar ope ra ções de cré-
di to, os en tes que res pon dam por pre ca tó ri os ju di ci a is 
emi ti dos a par tir de 5 de maio de 2000, e não pa gos
du ran te a exe cu ção do or ça men to em que hou ve rem
sido in clu í dos.

Sabe-se que a ma i o ria dos Esta dos e Mu ni cí pi -
os vem fa zen do enor me es for ço para atu a li zar os pa-
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ga men tos des sas dí vi das, que deve ser re a li za do
com es tri ta ob ser vân cia da or dem cro no ló gi ca de en-
tra da, por for ça de man da men to Cons ti tu ci o nal, ex-
pres so no art. 100.

Res sal te-se que o § 7º do art. 30 da Lei de Res-
pon sa bi li da de Fis cal de ter mi na que os pre ca tó ri os ju-
di ci a is não pa gos du ran te a exe cu ção do or ça men to
em que hou ve rem sido in clu í dos in te gram a dí vi da
con so li da da, para fins de apli ca ção dos li mi tes, sem
to da via, ve dar a con tra ta ção de ope ra ções de cré di to
por aque les en tes que se en con trem nes sa si tu a ção.

Na mes ma li nha, o art. 8º da Re so lu ção nº 43,
de 2001, dis põe que o Mi nis té rio da Fa zen da não en-
ca mi nha rá ao Se na do Fe de ral pe di do de au to ri za ção
para a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to de to ma -
dor que es te ja ina dim plen tes com ins ti tu i ções in te -
gran tes do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal.

Com a fi na li da de de man ter a mes ma dis po si -
ção do ci ta do § 7º do art. 30 da LRF, su ge re-se nova
re da ção para o art. 16, da Re so lu ção nº 43, de 2001,
de for ma a im pe dir a con tra ta ção de ope ra ções de
cré di to pe los en tes que res pon dam por dí vi das ina-
dim pli das pe ran te o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, in de -
pen den te de a ope ra ção a con tra ta da ser ou não pri-
va ti va do Se na do, e man ter os li mi tes de dí vi das one-
ra dos com o va lor de dí vi das de pre ca tó ri os ju di ci a is
emi ti dos a par tir de 5 de maio de 2000, e não pa gos
du ran te a exe cu ção do or ça men to em que hou ve rem
sido in clu í dos. Con se qüen te men te, o art. 8º se ria re-
vo ga do.

O art. 21 tra ta da ins tru ção dos ple i tos de au to ri -
za ção para a con tra ta ção de ope ra ções de cré di to. O
in ci so IV des se ar ti go, que dis põe so bre as cer ti dões
a se rem emi ti das pe los tri bu na is de con tas, traz al gu -
mas re mis sões à Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que
jul go con ve ni en te al te rar, pois as mes mas re fe rem-se
a pu ni ções im pos tas por aque la lei pelo não cum pri -
men to de al guns de seus dis po si ti vos, quan do o mais
cor re to se ria fa zer a re mis são ao dis po si ti vo em si, o
que já in clu i ria a pu ni ção em caso de des cum pri men -
to.

No in ci so VII do mes mo ar ti go, pro po nho que a
cer ti dão da Se cre ta ria res pon sá vel pela ad mi nis tra -
ção fi nan ce i ra do Esta do so bre ope ra ções de in te res -
se de Mu ni cí pi os fi que res tri ta aos ca sos em que haja
efe ti va par ti ci pa ção do Esta do na ope ra ção, por meio
da con ces são de ga ran tia. Enten do que a cer ti dão de
adim plên cia jun to ao INSS, exi gi da no in ci so VIII, é
su fi ci en te, não sen do ne ces sá ria a pro va de cum pri -
men to da Lei nº 9.717, de 1998.

Ou tra al te ra ção pro pos ta no art. 21 diz res pe i to
à agi li za ção da trâ mi te das ope ra ções am pa ra das pe-

las Re so lu ções nº 47, de 2000 (pro gra mas de for ta le -
ci men to e mo der ni za ção da má qui na ad mi nis tra ti va
mu ni ci pal) e nº 17, de 2001 (Pro gra ma Na ci o nal de
Apo io à Ges tão Admi nis tra ti va e Fis cal dos Mu ni cí pi -
os Bra si le i ros – PNAFM), e à pos si bi li da de de o mi nis -
té rio da Fa zen da dis pen sar a apre sen ta ção, pe los
Esta dos e mu ni cí pi os, de do cu men tos que já cons tem 
de seus ban cos de da dos.

O art. 43 dis põe so bre os pro to co los e con tra tos
fir ma dos en tre os Esta dos e a União ao am pa ro da
Lei nº9.496, de 1997. A re vo ga ção des se dis po si ti vo é
ne ces sá ria para evi tar a fal sa im pres são de que ain da 
é pos sí vel a re a li za ção des ses re fi nan ci a men tos, o
que não é ver da de, pois es sas ope ra ções es tão ex-
pres sa men te ve da das pelo art. 35 da LRF.

Pelo ex pos to, es pe ro con tar com o apo io dos
no bres pa res para a apro va ção da pre sen te pro po si -
ção.

Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2002. – Lú cio
Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2001

Dis põe so bre as ope ra ções de cré-
di to in ter no e ex ter no dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, in clu si -
ve con ces são de ga ran ti as, seus li mi tes
e con di ções de au to ri za ção, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 4º Enten de-se por re ce i ta cor ren te lí qui da,

para os efe i tos des ta Re so lu ção, o so ma tó rio das re-
ce i tas tri bu tá ri as, de con tri bu i ções, pa tri mo ni a is, in-
dus tri a is, agro pe cuá ri as, de ser vi ços, trans fe rên ci as
cor ren tes e ou tras re ce i tas tam bém cor ren tes, de du -
zi dos:

I – nos Esta dos, as par ce las en tre gues aos Mu-
ni cí pi os por de ter mi na ção cons ti tu ci o nal;

II – nos Esta dos e nos Mu ni cí pi os, a con tri bu i -
ção dos ser vi do res para o cus te io do seu sis te ma de
pre vi dên cia e as sis tên cia so ci al e as re ce i tas pro ve ni -
en tes da com pen sa ção fi nan ce i ra ci ta da no § 9º do
art. 201 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 1º Se rão com pu ta dos no cál cu lo da re ce i ta
cor ren te lí qui da os va lo res pa gos e re ce bi dos em de-
cor rên cia da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se-
tem bro de 1996, e do Fun do pre vis to pelo art. 60 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.
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§ 2º Não se rão con si de ra dos na re ce i ta cor ren te 
li qui da do Dis tri to Fe de ral e dos Esta dos do Ama pá e
de Ro ra i ma os re cur sos re ce bi dos da União para
aten di men to das des pe sas com pes so al, na for ma
dos in ci sos XIII e XIV do art. 21 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral e do art. 31 da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de
1998.

§ 3º A re ce i ta cor ren te lí qui da será apu ra da so-
man do-se as re ce i tas ar re ca da das no mês de re fe -
rên cia, e nos 11 (onze) me ses an te ri o res, ex clu í das
as du pli ci da des.

§ 4º Enten de-se por mês de re fe rên cia o mês
ime di a ta men te an te ri or àque le em que a re ce i ta cor-
ren te lí qui da es ti ver sen do apu ra da.

Art. 5º É ve da do aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de -
ral e aos Mu ni cí pi os:

I – re ce bi men to an te ci pa do de va lo res de em-
pre sa em que o Po der Pú bli co de te nha, di re ta ou in di -
re ta men te, a ma i o ria do ca pi tal so ci al com di re i to a
voto, sal vo lu cros e di vi den dos, na for ma da le gis la -
ção;

II – as sun ção di re ta de com pro mis so, con fis são
de dí vi da ou ope ra ção as se me lha da, com for ne ce dor
de bens, mer ca do ri as ou ser vi ços, me di an te emis são, 
ace i te ou aval de tí tu los de cré di to, não se apli can do
esta ve da ção a em pre sas es ta ta is de pen den tes;

III – as sun ção de obri ga ção, sem au to ri za ção
or ça men tá ria, com for ne ce do res para pa ga men to a
pos te ri o ri de tens e ser vi ços;

IV – re a li zar ope ra ção de cré di to que re pre sen te 
vi o la ção dos acor dos de re fi nan ci a men to fir ma dos
com a União;

V – con ce der qual quer sub sí dio ou isen ção, re-
du ção da base de cál cu lo, con ces são de cré di to pre-
su mi do, in cen ti vos, anis ti as, re mis são, re du ções de
alí quo tas e qua is quer ou tros be ne fí cio tri bu tá ri os, fis-
ca is ou fi nan ce i ros, que não aten dam ao dis pos to no
§ 6º do art. 150, e no in ci so VI, e na alí nea g do in ci so
XII do § 2º do art. 155 da Cons ti tu i ção Fe de ral;

VI – em re la ção aos cré di tos de cor ren tes do di-
re i to dos Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de -
ral, de par ti ci pa ção go ver na men tal obri ga tó ria, nas
mo da li da des de ro yal ti es, par ti ci pa ções es pe ci a is e
com pen sa ções fi nan ce i ras, no re sul ta do da ex plo ra -
ção de pe tró leo e gás na tu ral, de re cur sos hí dri cos
para fins de ener gia elé tri ca e de ou tros re cur sos mi-
ne ra is no res pec ti vo ter ri tó rio, pla ta for ma con ti nen tal
ou zona eco nô mi ca ex clu si va:

a) ce der di re i tos re la ti vos a pe río do pos te ri or ao
do man da to do che fe dc Po der Exe cu ti vo, ex ce to para

ca pi ta li za ção de Fun dos de Pre vi dên cia ou para
amor ti za ção ex tra or di ná ria de dí vi das com a União;

b) dar em ga ran tia ou cap tar re cur sos a tí tu lo de
adi an ta men to ou an te ci pa ção, cu jas obri ga ções con-
tra tu a is res pec ti vas ul tra pas sem o man da to do che fe
do Po der Exe cu ti vo.

§ 1º Cons ta tan do-se in fra ção ao dis pos to no ca-
put, e en quan to não pro mo vi do o can ce la men to ou
amor ti za ção to tal do dé bi to, as dí vi das se rão con si de -
ra das ven ci das para efe i to do côm pu to dos li mi tes dos
arts. 6º e 7º e a en ti da de mu tuá ria fi ca rá im pe di da de
re a li zar ope ra ção su je i ta a esta Re so lu ção.

§ 2º Qu al quer re ce i ta pro ve ni en te da an te ci pa -
ção de re ce i tas de ro yal ti es será ex clu si va para ca pi -
ta li za ção de Fun dos de Pre vi dên cia ou para amor ti za -
ção ex tra or di ná ria de dí vi das com a União.

§ 3º Nas ope ra ções a que se re fe re o in ci so VI,
se rão ob ser va das as nor mas e com pe tên ci as da Pre-
vi dên cia So ci al re la ti vas à for ma ção de Fun dos de
Pre vi dên cia So ci al.

Art. 8º O Mi nis té rio da Fa zen da não en ca mi nha -
rá ao Se na do Fe de ral pe di do de au to ri za ção para a
con tra ta ção de ope ra ção de cré di to de to ma dor que
es te ja ina dim plen te com ins ti tu i ções in te gran tes do
Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal.

Art. 9º O sal do glo bal das ga ran ti as con ce di das
pe los Esta dos, pelo Dis tri to Fe de ral e pe los mu ni cí pio 
não po de rá ex ce der a 22% (vin te e dois por cen to) da
re ce i ta cor ren te lí qui da, cal cu la da na for ma do art. 4º

Art. 13. A dí vi da mo bi liá ria dos Esta dos e do Dis-
tri to Fe de ral, ob je to de re fi nan ci a men to ao am pa ro da
Lei nº 9.496, de 1997, e a dos Mu ni cí pi os po de rá ser
paga em até 300 (tre zen tas e ses sen ta) pres ta ções
men sa is e su ces si vas, nos ter mos de Con tra to que
vier a ser fir ma do en tre a União e a res pec ti va uni da -
de fe de ra da.

§ 1º A ob ten ção do re fi nan ci a men to de que tra ta 
o ca put para os tí tu los pú bli cos emi ti dos para o pa ga -
men to de pre ca tó ri os ju di ci a is é con di ci o na da à com-
pro va ção, pelo Esta do ou pelo Mu ni cí pio emis sor, da
re gu la ri da de da emis são, me di an te apre sen ta ção de
cer ti dão a ser ex pe di da pelo Tri bu nal de Con tas a que
es te ja ju ris di ci o na do, acom pa nha da de toda a do cu -
men ta ção ne ces sá ria, com pro van do a exis tên cia dos
pre ca tó ri os em 5 de ou tu bro de 1988 e seu en qua dra -
men to no art. 33 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o -
na is Tran si tó ri as, bem como a efe ti va uti li za ção dos
re cur sos cap ta dos em emis sões si mi la res, an te ri or -
men te au to ri za das pelo Se na do Fe de ral, no pa ga -
men to dos pre ca tó ri os de fi ni dos pelo ci ta do dis po si ti -
vo cons ti tu ci o nal.
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§ 2º Os tí tu los pú bli cos emi ti dos para pa ga men -
to de pre ca tó ri os ju di ci a is, nos ter mos do art. 33 do,
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, e
que não cum pri rem o dis pos to no § 1º, so men te po de -
rão ser re fi nan ci a dos para pa ga men to em 120 (cen to
e vin te) par ce las igua is e su ces si vas.

§ 3º Os tí tu los pú bli cos emi ti dos após 13 de de-
zem bro de 1995, para pa ga men to de pre ca tó ri os ju di -
ci a is, nos ter mos do art. 33 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ex clu í dos os não ne go ci -
a dos, po de rão ser re fi nan ci a dos jun to à União em até
120 (cen to e vin te) par ce las igua is e su ces si vas, nos
ter mos do ca put des te ar ti go, des de que os Esta dos
e os Mu ni cí pio emis so res com pro vem que to ma ram
as pro vi dên ci as ju di ci a is ca bí ve is, vi san do o res sar ci -
men to dos va lo res re fe ren tes a de sá gi os con ce di do e
”ta xas de su ces so“ pa gas.

§ 4º Até que haja pro nun ci a men to fi nal da Jus ti -
ça so bre a va li da de dos tí tu los a que se re fe re o § 3º, a
União de ve rá de po si tar os va lo res cor res pon den tes
aos seus re fi nan ci a men tos em de pó si to ju di ci al vin cu -
la do, a par tir da data do res pec ti vo ven ci men to, em
nome do Esta do ou do Mu ni cí pio emis sor.

Art. 15. É ve da da a con tra ta ção de ope ra ção de
cré di to nos 2 (dois) qua dri mes tres an te ri o res ao fi nal
do man da to do che fe do Po der Exe cu ti vo do Esta do,
do Dis tri to Fe de ral ou do Mu ni cí pio.

§ 1º Exce tua-se da ve da ção a que se re fe re o
ca put des te ar ti go o re fi nan ci a men to da dí vi da mo bi -
liá ria.

§ 2º No caso de ope ra ções por an te ci pa ção de
re ce i ta or ça men tá ria, a con tra ta ção é ve da da no úl ti -
mo ano de exer cí cio do man da to do che fe do Po der
Exe cu ti vo.

Art. 16. É ve da da a con tra ta ção de ope ra ções
de cré di to pe los Esta dos, pelo Dis tri to Fe de ral ou pe-
los Mu ni cí pi os que res pon dam por va lo res de vi dos,
ven ci dos e não pa gos, da prin ci pal ou en car gos, re la -
ti vos às dí vi das con so li da da, mo bi liá ria ou por an te ci -
pa ção de re ce i ta or ça men tá ria e a pre ca tó ri os ju di ci a -
is emi ti dos a par tir de 5 de maio de 2000, e não pa gos
du ran te a exe cu ção do or ça men to em que hou ve rem
sido in clu í dos.

CAPÍTULO IV
Dos Ple i tos Para a Re a li za ção de

Ope ra ções de Cré di to

Art. 21. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral, os Mu ni -
cí pi os en ca mi nha rão ao Mi nis té rio da Fa zen da os pe-
di dos de au to ri za ção para a re a li za ção das ope ra -
ções de cré di to de que tra ta esta Re so lu ção, acom pa -

nha dos de pro pos ta da ins ti tu i ção fi nan ce i ra, ins tru í -
dos com:

I – pe di do do che fe do Po der Exe cu ti vo, acom-
pa nha do de pa re ce res téc ni cos e ju rí di cos, de mons -
tran do a re la ção cus to-be ne fí cio, o in te res se eco nô -
mi co e so ci al de ope ra ção e o cum pri men to dos li mi -
tes e con di ções es ta be le ci dos por esta Re so lu ção;

II – au to ri za ção le gis la ti va para a re a li za ção da
ope ra ção;

III – com pro va ção da in clu são no or ça men to dos
re cur sos pro ve ni en tes da ope ra ção ple i te a da, ex ce to
no caso de ope ra ções por an te ci pa ção de re ce i ta or-
ça men tá ria;

IV – cer ti dão ex pe di da pelo Tri bu nal de Con tas
com pe ten te ates tan do:

a) em re la ção às con tas do úl ti mo exer cí cio ana-
li sa do, o cum pri men to do dis pos to no § 2º do art. 12;
no art. 23; no § 3º do art. 33; no art. 37; no § 2º do art.
52; no § 3º do art. 55; e no art. 70, to dos da Lei Com-
ple men tar nº 101, de 2000;

b) em re la ção às con tas dos exer cí ci os ain da
não ana li sa dos, e, quan do per ti nen te, do exer cí cio
em cur so, o cum pri men to das exi gên ci as es ta be le ci -
das no § 2º do art. 12; no art. 23; no § 2º do art. 52; no
§ 3º do art. 55; e no art. 70, to dos da Lei Com ple men -
tar nº 101, de 2000, de acor do com as in for ma ções
cons tan te nos re la tó ri os re su mi dos da exe cu ção or-
ça men tá ria e nos de ges tão fis cal;

c) a cer ti dão de ve rá ser acom pa nha da de de cla -
ra ção do che fe do Po der Exe cu ti vo de que as con tas
ain da não ana li sa das es tão em con for mi da de com o
dis pos to na alí nea a;

V — de cla ra ção do che fe do Po der Exe cu ti vo
ates tan do o aten di men to do in ci so III do art. 5º;

VI – com pro va ção da Se cre ta ria do Te sou ro Na-
ci o nal quan to ao adim ple men to com a União re la ti vo
aos fi nan ci a men tos e re fi nan ci a men tos por ela con-
ce di dos, bem como às ga ran ti as a ope ra ções de cré-
di to, que te nham sido, even tu al men te, hon ra das;

VII – no caso es pe cí fi co dos Mu ni cí pi os, cer ti -
dão emi ti da pela Se cre ta ria res pon sá vel pela ad mi -
nis tra ção fi nan ce i ra do Esta do de sua lo ca li za ção,
que ates te a ine xis tên cia de dé bi to de cor ren te de ga-
ran tia a ope ra ção de cré di to que te nha sido, even tu al -
men te, hon ra da;

VIII — cer ti dões que ates tem a re gu la ri da de jun-
to ao Pro gra ma de Inte gra ção So ci al — PIS, ao Pro-
gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli -
co — PASEP, ao Fun do de Inves ti men to So ci al —
FINSOCIAL, à Con tri bu i ção So ci al para o Fi nan ci a -
men to da Se gu ri da de So ci al — COFINS, ao Insti tu to
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Na ci o nal do Se gu ro So ci al — INSS, ao Fun do de Ga-
ran tia do Tem po de Ser vi ço — FGTS e o cum pri men to 
da Lei nº 9.717, de 27 de no vem bro de 1998;

IX – cro no gra mas de dis pên dio com as dí vi das
in ter na e ex ter na e com a ope ra ção a ser re a li za da;

X — re la ção de to das as dí vi das, com seus va lo -
res atu a li za dos, in clu si ve da que les ven ci dos e não
pa gos, as si na da pelo che fe do Po der Exe cu ti vo e pelo
Se cre tá rio de Go ver no res pon sá vel pela ad mi nis tra -
ção fi nan ce i ra;

XI – ba lan ce tes men sa is con so li da dos, as si na -
dos pelo che fe do Po der Exe cu ti vo e pelo Se cre tá rio
de Go ver no res pon sá vel pela ad mi nis tra ção fi nan ce i -
ra, para fins de cál cu lo dos li mi tes de que tra ta esta
Re so lu ção;

XII – com pro va ção do en ca mi nha men to das
con tas ao Po der Exe cu ti vo da União, para fins da con-
so li da ção de que tra ta o ca put do art. 51 da Lei Com-
ple men tar nº 101, de 2000;

XIII – com pro va ção das pu bli ca ções a que se re-
fe rem os arts. 52 e 55, § 2º, da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000;

XIV – Lei or ça men tá ria no exer cí cio em cur so; e
XV – Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as no exer ci -

do em cur so.
§ 1º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca às

ope ra ções de an te ci pa ção de re ce i ta or ça men tá ria,
que se rão re gu la das pelo art. 22.

§ 2º Dis pen sa-se a exi gên cia de apre sen ta ção
de do cu men to es pe ci fi ca do no in ci so VIII, quan do a
ope ra ção de cré di to se vin cu lar à re gu la ri za ção do re-
fe ri do dé bi to.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce cri té ri os para a con so li -
da ção, a as sun ção e o re fi nan ci a men to,
pela União, da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria e
ou tras que es pe ci fi ca, de res pon sa bi li da -
de dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

O Pre si den te da Re pú bli ca, Faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

Art. 1º Fica a União, no âm bi to do Pro gra ma de
Apo io à Re es tru tu ra ção e ao Ajus te Fis cal dos Esta-
dos au to ri za da, até 31 de mar ço de 1998 a:

I – as su mir a dí vi da pú bli ca mo bi liá ria dos es ta -
dos e do Dis tri to Fe de ral, bem como, ao ex clu si vo cri-
té rio do Po der Exe cu ti vo Fe de ral, ou tras obri ga ções

de cor ren tes de ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter -
no, ou de na tu re za con tra tu al, re la ti vas a des pe sas de
in ves ti men tos, lí qui das e cer tas, exi gí ve is até 31 de
de zem bro de 1994;

II – as su mir os em prés ti mos to ma dos pe los es-
ta dos e pelo Dis tri to Fe de ral jun to à Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral, com am pa ro na Re so lu ção nº70, de 5 de de-
zem bro de 1995, do Se na do Fe de ral;

III – com pen sar, ao ex clu si vo cri té rio do Mi nis té -
rio da Fa zen da, os cré di tos en tão as su mi dos com
even tu a is cré di tos de na tu re za con tra tu al, lí qui dos,
cer tos e exi gí ve is, de ti dos pe las uni da des da Fe de ra -
ção con tra a União;

IV – re fi nan ci ar os cré di tos de cor ren tes da as-
sun ção a que se re fe re o in ci so I, jun ta men te com cré-
di tos ti tu la dos pela União con tra as uni da des da Fe-
de ra ção, es tes a ex clu si vo cri té rio do Mi nis té rio da
Fa zen da.

Art. 14. Fi cam con va li da dos os atos pra ti ca dos
com base na Me di da Pro vi só ria nº 1.560-8, de 12 de
agos to de 1997.

Art. 15. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Bra si lia, 11 de se tem bro de 1997; 176º da Inde-
pen dên cia e 109º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli -
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e

eu san ci o no a se guin te Lei Com ple men tar:

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º Esta Lei Com ple men tar es ta be le ce nor-
mas de fi nan ças pú bli cas vol ta das para a res pon sa bi -
li da de na ges tão fis cal, com am pa ro no Ca pi tu lo II do
Ti tu lo VI da Cons ti tu i ção.

Art. 2º Para os efe i tos des ta Lei Com ple men tar,
en ten de-se como:

I – ente da Fe de ra ção: a União, cada Esta do, o
Dis tri to Fe de ral e cada Mu ni cí pio;

II – em pre sa con tro la da: so ci e da de cuja ma i o ria
do ca pi tal so ci al com di re i to a voto per ten ça, di re ta ou
in di re ta men te, a ente da Fe de ra ção;
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III – em pre sa es ta tal de pen den te: em pre sa con-
tro la da que re ce ba do ente con tro la dor re cur sos fi-
nan ce i ros para pa ga men to de des pe sas com pes so al 
ou de cus te io em ge ral ou de ca pi tal, ex clu í dos, no úl-
ti mo caso, aque les pro ve ni en tes de au men to de par ti -
ci pa ção aci o ná ria;

IV – re ce i ta cor ren te lí qui da: so ma tó rio das re-
ce i tas tri bu tá ri as, de con tri bu i ções, pa tri mo ni a is, in-
dus tri a is, agro pe cuá ri as, de ser vi ços, trans fe rên ci as
cor ren tes e ou tras re ce i tas tam bém cor ren tes, de du -
zi dos:

a) na União, os va lo res trans fe ri dos aos Esta dos 
e Mu ni cí pi os por de ter mi na ção cons ti tu ci o nal ou le-
gal, e as con tri bu i ções men ci o na das na alí nea a do
in ci so I e no in ci so II do art. 195, e no art. 239 da Cons-
ti tu i ção;

b) nos Esta dos, as par ce las en tre gues aos Mu-
ni cí pi os por de ter mi na ção cons ti tu ci o nal;

c) na União, nos Esta dos e nos Mu ni cí pi os, a
con tri bu i ção dos ser vi do res para o cus te io do seu sis-
te ma de pre vi dên cia e as sis tên cia so ci al e as re ce i tas
pro ve ni en tes da com pen sa ção fi nan ce i ra ci ta da no §
9º do art. 201 da Cons ti tu i ção.

§ lº Se rão com pu ta dos no cál cu lo da re ce i ta cor-
ren te lí qui da os va lo res pa gos e re ce bi dos em de cor -
rên cia da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro 
de 1996, e do fun do pre vis to pelo art. 60 do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

§ 2º Não se rão con si de ra dos na re ce i ta cor ren te 
lí qui da do Dis tri to Fe de ral e dos Esta dos do Ama pá e
de Ro ra i ma os re cur sos re ce bi dos da União para
aten di men to das des pe sas de que tra ta o in ci so V do
§ lº do art, 19.

§ 3º A re ce i ta cor ren te lí qui da será apu ra da so-
man do-se as re ce i tas ar re ca da das no mês em re fe -
rên cia e nos onze an te ri o res, ex clu í das as du pli ci da -
des.

Art. 30. No pra zo de no ven ta dias após a pu bli -
ca ção des ta Lei Com ple men tar, o Pre si den te da Re-
pú bli ca sub me te rá ao:

I – Se na do Fe de ral: pro pos ta de li mi tes glo ba is
para o mon tan te da dí vi da con so li da da da União,
Esta dos e Mu ni cí pi os, cum prin do o que es ta be le ce o
in ci so VI do art. 52 da Cons ti tu i ção, bem como de li mi -
tes e con di ções re la ti vos aos in ci sos VII, VIII e IX do
mes mo ar ti go;

II – Con gres so Na ci o nal: pro je to de lei que es ta -
be le ça li mi tes para o mon tan te da dí vi da mo bi liá ria fe-
de ral a que se re fe re o in ci so XIV do art. 48 da Cons ti -
tu i ção, acom pa nha do da de mons tra ção de sua ade-
qua ção aos li mi tes fi xa dos para a dí vi da con so li da da

da União, aten di do o dis pos to no in ci so I do § 1º des te
ar ti go.

§ 1º As pro pos tas re fe ri das nos in ci sos I e II do
ca put e suas al te ra ções con te rão:

I – de mons tra ção de que os li mi tes e con di ções
guar dam co e rên cia com as nor mas es ta be le ci das
nes ta Lei Com ple men tar e com os ob je ti vos da po lí ti -
ca fis cal;

II – es ti ma ti vas do im pac to da apli ca ção dos li-
mi tes a cada uma das três es fe ras de go ver no;

III – ra zões de even tu al pro po si ção de li mi tes di-
fe ren ci a dos por es fe ra de go ver no;

IV – me to do lo gia de apu ra ção dos re sul ta dos
pri má rio e no mi nal.

§ 2º As pro pos tas men ci o na das nos in ci sos I e II
do ca put tam bém po de rão ser apre sen ta das em ter-
mos de dí vi da lí qui da, evi den ci an do a for ma e a me to -
do lo gia de sua apu ra ção.

§ 3º Os li mi tes de que tra tam os in ci sos I e II do
ca put se rão fi xa dos em per cen tu al da re ce i ta cor ren -
te lí qui da para cada es fe ra de go ver no e apli ca dos
igual men te a to dos os en tes da Fe de ra ção que a in te -
grem, cons ti tu in do, para cada um de les, li mi tes má xi -
mos.

§ 4º Para fins de ve ri fi ca ção do aten di men to do
li mi te, a apu ra ção do mon tan te da dí vi da con so li da da
será efe tu a da ao fi nal de cada qua dri mes tre.

§ 5º No pra zo pre vis to no art. 5º, o Pre si den te da
Re pú bli ca en vi a rá ao Se na do Fe de ral ou ao Con gres -
so Na ci o nal, con for me o caso, pro pos ta de ma nu ten -
ção ou al te ra ção dos li mi tes e con di ções pre vis tos
nos in ci sos I e II do ca put.

§ 6º Sem pre que al te ra dos os fun da men tos das
pro pos tas de que tra ta este ar ti go, em ra zão de ins ta -
bi li da de eco nô mi ca ou al te ra ções nas po lí ti cas mo ne -
tá ria ou cam bi al, o Pre si den te da Re pú bli ca po de rá
en ca mi nhar ao Se na do Fe de ral ou ao Con gres so Na-
ci o nal so li ci ta ção de re vi são dos li mi tes.

§ 7º Os pre ca tó ri os ju di ci a is não pa gos du ran te
a exe cu ção do or ça men to em que hou ve rem sido in-
clu í dos in te gram a dí vi da con so li da da, para fins de
apli ca ção dos li mi tes.

Art. 35. É ve da da a re a li za ção de ope ra ção de
cré di to en tre um ente da Fe de ra ção, di re ta men te ou
por in ter mé dio de fun do, au tar quia, fun da ção ou em-
pre sa es ta tal de pen den te, e ou tro, in clu si ve suas en ti -
da des da ad mi nis tra ção in di re ta, ain da que sob a for-
ma de no va ção, re fi nan ci a men to ou pos ter ga ção de
dí vi da con tra í da an te ri or men te.

§ 1º Exce tu am-se da ve da ção a que se re fe re o
ca put as ope ra ções en tre ins ti tu i ção fi nan ce i ra es ta -
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tal e ou tro ente da Fe de ra ção, in clu si ve suas en ti da -
des da ad mi nis tra ção in di re ta, que não se des ti nem a:

I – fi nan ci ar, di re ta ou in di re ta men te, des pe sas
cor ren tes;

II – re fi nan ci ar dí vi das não con tra í das jun to à
pró pria ins ti tu i ção con ce den te.

§ 2º O dis pos to no ca put não im pe de Esta dos e
Mu ni cí pi os de com prar tí tu los da dí vi da da União
como apli ca ção de suas dis po ni bi li da des.

Se ção III
Do Re la tó rio Re su mi do da
Exe cu ção Orça men tá ria

Art. 52. O re la tó rio a que se re fe re o § 3º do art.
165 da Cons ti tu i ção abran ge rá to dos os Po de res e o
Mi nis té rio Pú bli co, será pu bli ca do até trin ta dias após
o en cer ra men to de cada bi mes tre e com pos to de:

I – ba lan ço or ça men tá rio, que es pe ci fi ca rá, por
ca te go ria eco nô mi ca, as:

a) re ce i tas por fon te, in for man do as re a li za das e
a re a li zar, bem como a pre vi são atu a li za da;

b) des pe sas por gru po de na tu re za, dis cri mi -
nan do a do ta ção para o exer cí cio, a des pe sa li qui da -
da e o sal do;

II – de mons tra ti vos da exe cu ção das:
a) re ce i tas, por ca te go ria eco nô mi ca e fon te, es-

pe ci fi can do a pre vi são ini ci al, a pre vi são atu a li za da
para o exer cí cio, a re ce i ta re a li za da no bi mes tre, a re-
a li za da no exer cí cio e a pre vi são a re a li zar;

b) des pe sas, por ca te go ria eco nô mi ca e gru po
de na tu re za da des pe sa, dis cri mi nan do do ta ção ini ci -
al, do ta ção para o exer cí cio des pe sas em pe nha da e
li qui da da no bi mes tre e no exer cí cio;

c) des pe sas, por fun ção e sub fun ção.
§ lº Os va lo res re fe ren tes ao re fi nan ci a men to da

dí vi da mo bi liá ria cons ta rão des ta ca da men te nas re-
ce i tas de ope ra ções de cré di to e nas des pe sas com
amor ti za ção da dí vi da.

§ 2º O des cum pri men to do pra zo pre vis to nes te
ar ti go su je i ta o ente às san ções pre vis tas no § 2º do
art. 51.

Art. 53. Acom pa nha rão o Re la tó rio Re su mi do
de mons tra ti vos re la ti vos a:

I – apu ra ção da re ce i ta cor ren te lí qui da, na for-
ma de fi ni da no in ci so IV do art. 2º, sua evo lu ção, as-
sim como a pre vi são de seu de sem pe nho até o fi nal
do exer cí cio;

II – re ce i tas e des pe sas pre vi den ciá ri as a que se
re fe re o in ci so IV do art. 50;

III – re sul ta dos no mi nal e pri má rio;

IV – des pe sas com ju ros, na for ma do in ci so II
do art. 4º;

V – Res tos a Pa gar, de ta lhan do, por Po der e
Orgão re fe ri do no art. 20, os va lo res ins cri tos, os pa-
ga men tos re a li za dos e o mon tan te a pa gar.

§ 1º O re la tó rio re fe ren te ao úl ti mo bi mes tre do exer-
cí cio será acom pa nha do tam bém de de mons tra ti vos:

I – do aten di men to do dis pos to no in ci so III do
art. 167 da Cons ti tu i ção con for me o § 3º do art. 32;

II – das pro je ções atu a ri a is dos re gi mes de pre vi -
dên cia so ci al, ge ral e pró prio dos ser vi do res pú bli cos;

III – da va ri a ção pa tri mo ni al, evi den ci an do a ali-
e na ção de ati vos e a apli ca ção dos re cur sos dela de-
cor ren tes.

§ 2º Qu an do for o caso, se rão apre sen ta das jus-
ti fi ca ti vas:

I – da li mi ta ção de em pe nho;
II – da frus tra ção de re ce i tas, es pe ci fi can do as

me di das de com ba te à so ne ga ção e à eva são fis cal,
ado ta das e a ado tar, e as ações de fis ca li za ção e co-
bran ça.

Se ção IV
Do Re la tó rio de Ges tão Fis cal

Art. 54. Ao fi nal de cada qua dri mes tre será emi-
ti do pe los ti tu la res dos Po de res e ór gãos re fe ri dos no
art. 20 Re la tó rio de Ges tão Fis cal, as si na do pelo:

I – Che fe do Po der Exe cu ti vo;
II – Pre si den te e de ma is mem bros da Mesa Di-

re to ra ou ór gão de ci só rio equi va len te, con for me re gi -
men tos in ter nos dos ór gãos do Po der Le gis la ti vo;

III – Pre si den te de Tri bu nal e de ma is mem bros
de Con se lho de Admi nis tra ção ou Órgão de ci só rio
equi va len te, con for me re gi men tos in ter nos dos ór-
gãos do Po der Ju di ciá rio;

IV – Che fe do Mi nis té rio Pú bli co, da União e dos
Esta dos.

Pa rá gra fo úni co. O re la tó rio tam bém será as si -
na do pe las au to ri da des res pon sá ve is pela ad mi nis -
tra ção fi nan ce i ra e pelo con tro le in ter no, bem como
por ou tras de fi ni das pcr ato pró prio de cada Po der ou
Órgão re fe ri do no art. 20.

RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1998

Dis põe so bre as ope ra ções de cré-
di to in ter no e ex ter no dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e de
suas res pec ti vas au tar qui as e fun da ções, 
in clu si ve con ces são de ga ran ti as seus li-
mi tes e con di ções de au to ri za ção, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
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CAPÍTULO I
Das Ope ra ções de Cré di to

Art. 1º As ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no 
re a li za das pe los Esta dos, pelo Dis tri to Fe de ral, pe los
Mu ni cí pi os e por suas res pec ti vas au tar qui as e fun da -
ções são su bor di na das às nor mas fi xa das nes ta Re-
so lu ção.

Art. 12 A dí vi da mo bi liá ria dos Esta dos e do Dis-
tri to Fe de ral, ob je to de re fi nan ci a men to ao am pa ro da
Lei nº9.496, de 11 de se tem bro de 1997, e a dos Mu-
ni cí pi os po de rá ser paga em até tre zen tas e ses sen ta
pres ta ções men sa is e su ces si vaS, nos ter mos de
con tra to que vier a ser fir ma do en tre a União e a res-
pec ti va uni da de fe de ra da.

§ 1º A ob ten ção do re fi nan ci a men to de que tra ta 
o ca put para os tí tu los pú bli cos emi ti dos para o pa ga -
men to de pre ca tó ri os ju di ci a is é con di ci o na da à com-
pro va ção, pelo Esta do ou pelo Mu ni cí pio emis sor, da
re gu la ri da de da emis são, me di an te apre sen ta ção de
cer ti dão a ser ex pe di da pelo Tri bu nal de Con tas a que
es te ja ju ris di ci o na do, acom pa nha da de toda a do cu -
men ta ção ne ces sá ria, com pro van do a exis tên cia dos
pre ca tó ri os em 5 de ou tu bro de 1988 e seu en qua dra -
men to no art. 33 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o -
na is Tran si tó ri as, bem como a efe ti va uti li za ção dos
re cur sos cap ta dos em emis sões si mi la res, an te ri or -
men te au to ri za das pelo Se na do Fe de ral, no pa ga -
men to dos pre ca tó ri os de fi ni dos pelo ci ta do dis po si ti -
vo cons ti tu ci o nal.

§ 2º Os tí tu los pú bli cos emi ti dos para pa ga men -
to de pre ca tó ri os ju di ci a is, nos ter mos do art. 33 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, e
que não cum pri rem o dis pos to no pa rá gra fo an te ri or,
so men te po de rão ser re fi nan ci a dos para pa ga men to
em cen to e vin te par ce las igua is e su ces si vas.

§ 3º Os tí tu los pú bli cos emi ti dos após 13 de de-
zem bro de 1995, para pa ga men to de pre ca tó ri os ju di -
ci a is, nos ter mos do art. 33 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, não são pas sí ve is de
qual quer re fi nan ci a men to, de ven do ser res ga ta dos
em seu ven ci men to.

§ 4º As uni da des fe de ra das que ti ve rem sua dí-
vi da mo bi liá ria re fi nan ci a da pela União, não mais se-
rão au to ri za das a emi tir no vos tí tu los.

Art. 18. É ve da da a con tra ta ção de ope ra ção de
cré di to nos cen to e oi ten ta dias an te ri o res ao fi nal do
man da to do Che fe do Po der Exe cu ti vo do Esta do, do
Dis tri to Fe de ral ou do Mu ni cí pio.

Pa rá gra fo úni co. No caso de ope ra ções por an-
te ci pa ção de re ce i ta or ça men tá ria, a con tra ta ção é

ve da da no úl ti mo ano de exer cí cio dos man da tos
men ci o na dos no ca put.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 100. à ex ce ção dos cré di tos de na tu re za ali-
men tí cia, os pa ga men tos de vi dos pela Fa zen da Fe-
de ral, Esta du al ou Mu ni ci pal, em vir tu de de sen ten ça
ju di ciá ria, far-se-ão ex clu si va men te na or dem cro no -
ló gi co de apre sen ta ção dos pre ca tó ri os e à con ta dos
cré di tos res pec ti vos, pro i bi da a de sig na ção de ca sos
ou de pes so as nas da ta ções or ça men tá ri as e nos
cré di tos adi ci o na is aber tos para este fim.

§ 1º É obri ga tó ria a in clu são, no or ça men to das
en ti da des de di re i to pú bli co, de ver ba ne ces sá ria ao
pa ga men to de seus dé bi tos ori un dos de sen ten ças
tran si ta das em jul ga do, cons tan tes de pre ca tó ri os ju-
di ciá ri os, apre sen ta dos até 1º de ju lho, fa zen do-se o
pa ga men to até o fi nal do exer cí cio se guin te, quan do
te rão seus va lo res atu a li za dos mo ne ta ri a men te.(NR)

§ 1º-A Os dé bi tos de na tu re za ali men tí cia com-
pre en dem aque les de cor ren tes de sa lá ri os, ven ci -
men tos, pro ven tos, pen sões e suas com ple men ta -
ções, be ne fí ci os pre vi den ciá ri os e in de ni za ções por
mor te ou in va li dez, fun da das na res pon sa bi li da de ci-
vil, em vir tu de de sen ten ça tran si ta da em jul ga do.

(AC)
§ 2º As do ta ções or ça men tá ri as e os cré di tos

aber tos se rão con sig na dos di re ta men te ao Po der Ju-
di ciá rio, ca ben do ao Pre si den te do Tri bu nal que pro fe -
rir a de ci são exe qüen da de ter mi nar o pa ga men to se-
gun do as pos si bi li da des do de pó si to, e au to ri zar, a re-
que ri men to do cre dor, e ex clu si va men te para o caso
de pre te ri men to de seu di re i to de pre ce dên cia o se-
qües tro da quan tia ne ces sá ria à sa tis fa ção do dé bi to.

§ 3º O dis pos to no ca put des te ar ti go, re la ti va -
men te à ex pe di ção de pre ca tó ri os, não se apli ca aos
pa ga men tos de obri ga ções de fi ni das em lei como de
pe que no va lor que a Fa zen da Fe de ral, Esta du al, Dis-
tri tal ou Mu ni ci pal deva fa zer em vir tu de de sen ten ça
ju di ci al tran si ta da em jul ga do.(NR)

§ 4º A lei po de rá fi xar va lo res dis tin tos para o
fim pre vis to no § 3º des te ar ti go, se gun do as di fe ren -
tes ca pa ci da des das en ti da des de di re i to pú bli co.
(AC)

§ 5º O Pre si den te do Tri bu nal com pe ten te que,
por ato co mis si vo ou omis si vo, re tar dar ou ten tar
frus trar a li qui da ção re gu lar de pre ca tó rio in cor re rá
em cri me de res pon sa bi li da de. (AC)

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4, de 2002

Alte ra o § 3º e re vo ga o § 4º do art.
2º da Re so lu ção nº 40, de 2001, do Se na -
do Fe de ral, que “Dis põe so bre os li mi tes
glo ba is para o mon tan te da dí vi da pú bli -
ca con so li da da e da dí vi da pú bli ca mo bi -
liá ria dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os, em aten di men to ao dis-
pos to no art. 52, VI e IX da Cons ti tu i ção
Fe de ral”.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O § 3º do art. 2º da Re so lu ção nº 40, de

2001, do Se na do Fe de ral, pas sa a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 2º ...................................................

.............................................................
§ 3º A re ce i ta cor ren te lí qui da será

apu ra da so man do-se as re ce i tas ar re ca da -
das no mês em re fe rên cia e nos onze me-
ses an te ri o res ex clu í das as du pli ci da des"

Art. 2º Re vo ga-se o § 4º do art. 2º da Re so lu ção
nº 40, de 2001, do Se na do Fe de ral.

Art. 3º O Se na do Fe de ral fará pu bli car, no Diá rio
Ofi ci al da União, a Re so lu ção nº40, de 2001, com al-
te ra ções de cor ren tes da apro va ção des ta Re so lu ção, 
no pra zo de quin ze dias após sua pro mul ga ção.

Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O art. 2º da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000
(Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal), dis põe que a re ce i -
ta cor ren te lí qui da (RCL) será apu ra da so man do-se
as re ce i tas ar re ca da das no mês em re fe rên cia e nos
onze an te ri o res, ex clu í das as du pli ci da des. O § 3º do
art. 4º da Re so lu ção nº 43, de 2001, uti li za a ex pres -
são “mês de re fe rên cia” ao in vés de “mês em re fe rên -
cia”. Já o § 4º do mes mo dis po si ti vo, acres cen tou a
essa de fi ni ção que se en ten de por mês de re fe rên cia
o mês ime di a ta men te an te ri or àque le em que a re ce i -
ta cor ren te lí qui da es ti ver sen do apu ra da. A mes ma
re da ção foi uti li za da nos §§ 3º e 4º do art. 2º da Re so -
lu ção nº 40, de 2001.

A apli ca ção do dis po si ti vo pre vis to no § 4º do art.
4º da Re so lu ção nº 43, de 2001, atra sa em um mês o
pe río do de cál cu lo, o que leva à apu ra ção da re ce i ta
cor ren te lí qui da em base dis tin ta da que la pre vis ta na
LRF. Tal sis te má ti ca tem pro vo ca do dú vi das e ques ti -
o na men tos por par te de al guns en tes da Fe de ra ção e

Tri bu na is de Con tas so bre qual o mé to do deve ser
con si de ra do por oca sião da ela bo ra ção dos re la tó ri os 
pre vis tos na LRF.

O mo ti vo para ado ção de con ce i to dis tin to na
Re so lu ção nº 43, de 2001, está no fato de ela ser um
ins tru men to que dis põe so bre li mi tes e con di ções ge-
ra is para re a li za ção de ope ra ções de cré di to, ex clu si -
va men te. A fal ta do di fe ri men to para aná li se de no vas
pro pos tas de ope ra ções na, des ne ces sa ri a men te, di-
fi cul da de téc ni ca, ope ra ci o nal além de cus tos adi ci o -
na is, já que os in te res sa dos te rão que aguar dar o en-
cer ra men to do ba lan ce te do mês an te ri or, o que nor-
mal men te só ocor re no fi nal do mês se guin te, para
apre sen ta ção de seus ple i tos. Essa ocor rên cia con-
cen tra a apre sen ta ção de ple i tos no fi nal de cada
mês, e pro vo ca su ces si vos pe di dos de apre sen ta ção
de no vos ba lan ce tes para atu a li za ção da RCL, o que
one ra todo o pro ces so.

Para fins de cum pri men to da LRF esse di fe ri -
men to não é ne ces sá rio por que to dos os de mons tra ti -
vos exi gi dos pela Lei (arts. 52, 53 e 54, por exem plo)
po dem ser apre sen ta dos até trin ta dias após o fe cha -
men to do pe río do a que se re fe rem. Logo, os ad mi nis -
tra do res pú bli cos têm tem po su fi ci en te para fe char a
con ta bi li da de, e apre sen tar os res pec ti vos re la tó ri os.

Por tan to, não há ne ces si da de des se pa rá gra fo
na Re so lu ção nº 40, de 2001, uma vez que esse nor-
ma ti vo tra ta ape nas dos li mi tes glo ba is para o mon-
tan te da dí vi da pú bli ca con so li da da e da dí vi da pú bli -
ca mo bi liá ria dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Mu ni cí pi os. A sua pre sen ça no tex to, em bo ra não
cons ti tua im pro pri e da de ou erro ma te ri al, tem ca u sa -
do dú vi das e ques ti o na men tos que po dem ser evi ta -
dos com a apro va ção des ta pro po si ção.

Pelo ex pos to, es pe ro con tar com o apo io dos
no bres pa res para a apro va ção da pre sen te pro po si -
ção.

Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2002. – Lú cio
Alcân ta ra

LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

RESOLUÇÃO Nº 40, DZ 2001

Dis põe so bre os li mi tes glo ba is para
o mon tan te da dí vi da pú bli ca con so li da -
da e da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni -
cí pi os, em aten di men to ao dis pos to no
art. 52, VI e IX, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
....................................................................................
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Art. 2º Enten de-se por re ce i ta cor ren te lí qui da,
para os efe i tos des ta Re so lu ção, o so ma tó rio das re-
ce i tas tri bu tá ri as, de con tri bu i ções, pa tri mo ni a is, in-
dus tri a is, agro pe cuá ri as, de ser vi ços, trans fe rên ci as
cor ren tes e ou tras re ce i tas tam bém cor ren tes, de du -
zi dos:

I – nos Esta dos, as par ce las en tre gues aos Mu-
ni ci pi os por de ter mi na ção cons ti tu ci o nal;

II – nos Esta dos e nos Mu ni cí pi os, a con tri bu i -
ção dos ser vi do res para o cus te io do seu sis te ma de
pre vi dên cia e as sis tên cia so ci al e as re ce i tas pro ve ni -
en tes da com pen sa ção fi nan ce i ra ci ta da no § 9º do
art. 201 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 1º Se rão com pu ta dos no cál cu lo da re ce i ta
cor ren te lí qui da os va lo res pa gos e re ce bi dos em de-
cor rên cia da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se-
tem bro de 1996, e do Fun do pre vis to pelo art. 60 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

§ 2º Não se rão con si de ra dos na re ce i ta cor ren te 
lí qui da do Dis tri to Fe de ral e dos Esta dos do Ama pá e
de Ro ra i ma os re cur sos re ce bi dos da União para
aten di men to das des pe sas com pes so al, na for ma
dos in ci sos XIII e XIV do art. 21 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral e do art. 31 da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de
1998.

§ 3º A re ce i ta cor ren te lí qui da será apu ra da so-
man do-se as re ce i tas ar re ca da das no mês de re fe -
rên cia e nos 11 (onze) me ses an te ri o res, ex clu í das as
du pli ci da des.

§ 4º Enten de-se por mês de re fe rên cia o mês
ime di a ta men te an te ri or àque le em que a re ce i ta cor-
ren te lí qui da es ti ver sen do apu ra da.
....................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2001

Dis põe so bre as ope ra ções de cré-
di to in ter no e ex ter no dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, in clu si -
ve con ces são de ga ran ti as, seus li mi tes
e con di ções de au to ri za ção, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
....................................................................................

Art. 4º Enten de-se por re ce i ta cor ren te lí qui da,
para os efe i tos des ta Re so lu ção, o so ma tó rio das re-
ce i tas tri bu tá ri as, de con tri bu i ções, pa tri mo ni a is, in-
dus tri a is, agro pe cuá ri as, de ser vi ços, trans fe rên ci as
cor ren tes e ou tras re ce i tas tam bém cor ren tes, de du -
zi das:

I – nos Esta dos, as par ce las en tre gues aos Mu-
ni cí pi os por de ter mi na ção cons ti tu ci o nal;

II – nos Esta dos e nos Mu ni cí pi os, a con tri bu i -
ção dos ser vi do res para o cus te io do seu sis te ma de
pre vi dên cia e as sis tên cia so ci al e as re ce i tas pro ve ni -
en tes da com pen sa ção fi nan ce i ra ci ta da no § 9º do
art. 201 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 1º Se rão com pu ta dos no cál cu lo da re ce i ta
cor ren te lí qui da os va lo res pa gos e re ce bi dos em de-
cor rên cia da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se-
tem bro de 1996, e do Fun do pre vis to pelo art. 60 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

§ 2º Não se rão con si de ra dos na re ce i ta cor ren te 
lí qui da do Dis tri to Fe de ral e dos Esta dos do Ama pá e
de Ro ra i ma os re cur sos re ce bi dos da União para
aten di men to das des pe sas com pes so al, na for ma
dos in ci sos XIII e XIV do art. 21 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral e do art. 3º da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de
1998.

§ 3º A re ce i ta cor ren te lí qui da será apu ra da so-
man do-se a re ce i tas ar re ca da das no mês de re fe rên -
cia e nos 11 (onze) mese an te ri o res, ex clu i das as du-
pli ci da des.

§ 4º Enten de-se por mês de re fe rên cia o mês
ime di a ta men te an te ri or àque le em que a re ce i ta cor-
ren te lí qui da es ti ver sen do apu ra da.

....................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe-

de ral:
I – pro ces sar e jul gar o Pre si den te e o Vice-Pre-

si den te da Re pú bli ca nos cri mes de res pon sa bi li da -
de, bem como os Mi nis tros de Esta do e os Co man -
dan tes da Ma ri nha, do Exér ci to e da Ae ro náu ti ca nos
cri mes da mes ma na tu re za co ne xos com aque les;

II – pro ces sar e jul gar os Mi nis tros do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e o
Advo ga do-Ge ral da União nos cri mes de res pon sa bi -
li da de;

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:

a) Ma gis tra dos, nos ca sos es ta be le ci dos nes ta
Cons ti tu i ção;

b) Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União in di -
ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca;

c) Go ver na dor de Ter ri tó rio;
d) Pre si den te e di re to res do Ban co Cen tral;
e) Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca;
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f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;

IV – apro var pre vi a men te, por voto se cre to,
após ar güi ção em ses são se cre ta, a es co lha dos
che fes de mis são di plo má ti ca de ca rá ter per ma nen -
te;

V – au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za
fi nan ce i ra, de in te res se da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri os e dos Mu ni cí pi os;

VI – fi xar, por pro pos ta do Pre si den te da Re pú -
bli ca, li mi tes glo ba is para o mon tan te da dí vi da con-
so li da da da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos Mu ni cí pi os;

VII – dis por so bre li mi tes glo ba is e con di ções
para as ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni -
cí pi os, de suas au tar qui as e de ma is en ti da des con-
tro la das pelo Po der Pú bli co fe de ral;

VIII – dis por so bre li mi tes e con di ções para a
con ces são de ga ran tia da União em ope ra ções de
cré di to ex ter no e in ter no;

IX – es ta be le cer li mi tes glo ba is e con di ções
para o mon tan te da dí vi da mo bi liá ria dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;

X – sus pen der a exe cu ção, no todo ou em par-
te, de lei de cla ra da in cons ti tu ci o nal por de ci são de fi -
ni ti va do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral;

XI – apro var, por ma i o ria ab so lu ta e por voto
se cre to, a exo ne ra ção, de ofí cio, do Pro cu ra dor-Ge -
ral da Re pú bli ca an tes do tér mi no de seu man da to;

XII – ela bo rar seu re gi men to in ter no;

XIII – dis por so bre sua or ga ni za ção, fun ci o na -
men to, po lí cia, cri a ção, trans for ma ção ou ex tin ção
dos car gos, em pre gos e fun ções de seus ser vi ços, e
a ini ci a ti va de lei para fi xa ção da res pec ti va re mu ne -
ra ção, ob ser va dos os pa râ me tros es ta be le ci dos na
lei de di re tri zes or ça men tá ri as;

XIV – ele ger mem bros do Con se lho da Re pú -
bli ca, nos ter mos do art. 89, VII.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos pre vis tos nos in ci -
sos I e II, fun ci o na rá como Pre si den te o do Su pre mo 
Tri bu nal Fe de ral, li mi tan do-se a con de na ção, que
so men te será pro fe ri da por dois ter ços dos vo tos do
Se na do Fe de ral, à per da do car go, com ina bi li ta ção,
por oito anos, para o exer cí cio de fun ção pú bli ca,
sem pre ju í zo das de ma is san ções ju di ci a is ca bí ve is.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

(Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal)

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli -
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e

eu san ci o no a se guin te Lei Com ple men tar:

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. lº Esta Lei Com ple men tar es ta be le ce nor-
mas de fi nan ças pú bli cas vol ta das para a res pon sa bi -
li da de na ges tão fis cal, com am pa ro no Ca pí tu lo II do
Tí tu lo VI da Cons ti tu i ção.

Art. 2º Para os efe i tos des ta Lei Com ple men tar,
en ten de-se como:

I – ente da Fe de ra ção: a União, cada Esta do, o
Dis tri to Fe de ral e cada Mu ni cí pio;

II – em pre sa con tro la da: so ci e da de cuja ma i o ria
do ca pi tal so ci al com di re i to a voto per ten ça, di re ta ou
in di re ta men te, a ente da Fe de ra ção;

III – em pre sa es ta tal de pen den te: em pre sa con-
tro la da que re ce ba do ente con tro la dor re cur sos fi-
nan ce i ros para pa ga men to de des pe sas com pes so al 
ou de cus te io em ge ral ou de ca pi tal, ex clu í dos, no úl-
ti mo caso, aque les pro ve ni en tes de au men to de par ti -
ci pa ção aci o ná ria;

IV – re ce i ta cor ren te lí qui da: so ma tó rio das re-
ce i tas tri bu tá ri as, de con tri bu i ções, pa tri mo ni a is, in-
dus tri a is, agro pe cuá ri as, de ser vi ços, trans fe rên ci as
cor ren tes e ou tras re ce i tas tam bém cor ren tes, de du -
zi dos:

a) na União, os va lo res trans fe ri dos aos Esta dos 
e Mu ni cí pi os por de ter mi na ção cons ti tu ci o nal ou le-
gal, e as con tri bu i ções men ci o na das na alí nea a do
in ci so I e no in ci so II do art. 195, e no art. 239 da Cons-
ti tu i ção;

b) nos Esta dos, as par ce las en tre gues aos Mu-
ni cí pi os por de ter mi na ção cons ti tu ci o nal;

c) na União, nos Esta dos e nos Mu ni cí pi os, a
con tri bu i ção dos ser vi do res para o cus te io do seu sis-
te ma de pre vi dên cia e as sis tên cia so ci al e as re ce i tas
pro ve ni en tes da com pen sa ção fi nan ce i ra ci ta da no §
9º do art. 201 da Cons ti tu i ção.

§ lº Se rão com pu ta dos no cál cu lo da re ce i ta cor-
ren te lí qui da os va lo res pa gos e re ce bi dos em de cor -
rên cia da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro 
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de 1996, e do fun do pre vis to pelo art. 60 do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tô ri as.

§ 2º Não se rão con si de ra dos na re ce i ta cor ren te 
lí qui da do Dis tri to Fe de ral e dos Esta dos do Ama pá e
de Ro ra i ma os re cur sos re ce bi dos da União para
aten di men to das des pe sas de que tra ta o in ci so V do
§ lº do art. 19.

§ 3º A re ce i ta cor ren te lí qui da será apu ra da so-
man do-se as re ce i tas ar re ca da das no mês em re fe -
rên cia e nos onze an te ri o res, ex clu í das as du pli ci da -
des.

....................................................................................

Se ção III
Do Re la tó rio Re su mi do da
Exe cu ção Orça men tá ria

Art. 52. O re la tó rio a que se re fe re o § 3º do art.
165 da Cons ti tu i ção abran ge rá to dos os Po de res e o
Mi nis té rio Pú bli co, será pu bli ca do até trin ta dias após
o en cer ra men to de cada bi mes tre e com pos to de:

I – ba lan ço or ça men tá rio, que es pe ci fi ca rá, por
ca te go ria eco nô mi ca, as:

a) re ce i tas por fon te, in for man do as re a li za das e
a re a li zar, bem como a pre vi são atu a li za da;

b) des pe sas por gru po de na tu re za, dis cri mi -
nan do a do ta ção para o exer cí cio, a des pe sa li qui da -
da e o sal do;

II – de mons tra ti vos da exe cu ção das:
a) re ce i tas, por ca te go ria eco nô mi ca e fon te, es-

pe ci fi can do a pre vi são ini ci al, a pre vi são atu a li za da
para o exer cí cio, a re ce i ta re a li za da no bi mes tre, a re-
a li za da no exer cí cio e a pre vi são a re a li zar;

b) des pe sas, por ca te go ria eco nõ mi ca e gru po
de na tu re za da des pe sa, dis cri mi nan do do ta ção ini ci -
al, do ta ção para o exer cí cio, des pe sas em pe nha da e
li qui da da, no bi mes tre e no exer cí cio;

c) des pe sas, por fun ção e sub fun ção.
§ lº Os va lo res re fe ren tes ao re fi nan ci a men to da

dí vi da mo bi liá ria cons ta rão des ta ca da men te nas re-
ce i tas de ope ra ções de cré di to e nas des pe sas com
amor ti za ção da dí vi da.

§ 2º O des cum pri men to do pra zo pre vis to nes te
ar ti go su je i ta o ente às san ções pre vis tas no § 2º do
art. 51.

Art. 53. Acom pa nha rão o Re la tó rio Re su mi do
de mons tra ti vos re la ti vos a:

I – apu ra ção da re ce i ta cor ren te lí qui da, na for-
ma de fi ni da no in ci so IV do art. 2º, sua evo lu ção, as-
sim como a pre vi são de seu de sem pe nho até o fi nal
do exer cí cio;

II – re ce i tas e des pe sas pre vi den ciá ri as a que se
re fe re o in ci so IV do art. 50;

III – re sul ta dos no mi nal e pri má rio;
IV – des pe sas com ju ros, na for ma do in ci so II

do art. 4º;
V – Res tos a Pa gar, de ta lhan do, por Po der e ór-

gão re fe ri do no art. 20, os va lo res ins cri tos, os pa ga -
men tos re a li za dos e o mon tan te a pa gar.

§ lº O re la tó rio re fe ren te ao úl ti mo bi mes tre do
exer cí cio será acom pa nha do tam bém de de mons tra -
ti vos:

I – do aten di men to do dis pos to no in ci so III do
art. 167 da Cons ti tu i ção, con for me o § 3º do art. 32;

II – das pro je ções atu a ri a is dos re gi mes de pre-
vi dên cia so ci al, ge ral e pró prio dos ser vi do res pú bli -
cos;

III – da va ri a ção pa tri mo ni al, evi den ci an do a ali-
e na ção de ati vos e a apli ca ção dos re cur sos dela de-
cor ren tes.

§ 2º Qu an do for o caso, se rão apre sen ta das jus-
ti fi ca ti vas:

I – da li mi ta ção de em pe nho;
II – da frus tra ção de re ce i tas, es pe ci fi can do as

me di das de com ba te à so ne ga ção e à eva são fis cal,
ado ta das e a ado tar, e as ações de fis ca li za ção e co-
bran ça.

Se ção IV
Do Re la tó rio do Ges tão Fis cal

Art. 54. Ao fi nal de cada qua dri mes tre será
emi ti do pe los ti tu la res dos Po de res e ór gãos re fe ri -
dos no art. 20 Re la tó rio de Ges tão Fis cal, as si na do
pelo:

I – Che fe do Po der Exe cu ti vo;

II – Pre si den te e de ma is mem bros da Mesa Di-
re to ra ou ór gão de ci só rio equi va len te, con for me re-
gi men tos in ter nos dos ór gãos do Po der Le gis la ti vo;

III – Pre si den te de Tri bu nal e de ma is mem bros
de Con se lho de Admi nis tra ção ou ór gão de ci só rio
equi va len te, con for me re gi men tos in ter nos dos ór-
gãos do Po der Ju di ciá rio;

IV – Che fe do Mi nis té rio Pú bli co, da União e dos
Esta dos.

Pa rá gra fo úni co. O re la tó rio tam bém será as si -
na do pe las au to ri da des res pon sá ve is pela ad mi nis -
tra ção fi nan ce i ra e pelo con tro le in ter no, bem como
por ou tras de fi ni das por ato pró prio de cada Po der ou
ór gão re fe ri do no art. 20.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro-
je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis -
sões com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 48, DE 2002

Na for ma do ar ti go 221 do Re gi men to Inter no e
de acor do com as tra di ções da Casa, re que re mos
apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e ao Esta do
de Ala go as pelo fa le ci men to do ex-de pu ta do es ta du -
al, ex-se cre tá rio de es ta do da Sa ú de e Con se lhe i ro
do Tri bu nal de Con tas do Esta do de Ala go as, José
Ber nar des Neto.

Inde pen den te das po si ções ide o ló gi cas e da fi li -
a ção par ti dá ria, José Ber nar des con se gui rá ser lem-
bra do por to dos, em Ala go as, como alma ge ne ro sa.

Nos mo men tos mais du ros da his tó ria da re-
pres são em nos so País, José Ber nar des não se de i -
xou se du zir pe las con ve niên ci as e nem pela co mo di -
da de de es tar ao lado do mais for te. Pelo con trá rio,
atu ou como mão so li dá ria de pai aco lhe dor tra zen do
para per to de si aque les que a me dío cre con ve niên cia 
po lí ti ca da épo ca exi gia dis tân cia. Per se gui dos, es tu -
dan tes co mu nis tas ti ve ram em José Ber nar des o abri-
go que só as al mas ge ne ro sas são ca pa zes de cri ar.

Para Mar ta, a sua gran de com pa nhe i ra de to das 
as ho ras, o nos so abra ço aper ta do, com a cer te za de
que ele já está com os an jos ten tan do aju dar a hu ma -
ni da de.

Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2002. – Se na -
do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esse re-
que ri men to de pen de de vo ta ção, em cujo en ca mi nha -
men to po de rão fa zer uso da pa la vra as Srªs e os Srs.
Se na do res que o de se ja rem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo-
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Para en-
ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra à Se na do ra
He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cer ta men te
José Ber nar des, que fa le ceu hoje em Ala go as, será
lem bra do por mu i tos ala go a nos não por ter sido De-
pu ta do Esta du al, ex-Se cre tá rio de Sa ú de, Con se lhe i -
ro do Tri bu nal de Con tas ou pe los car gos po lí ti cos que

exer ceu, mas, sim, pela alma ge ne ro sa que sem pre
foi.

Inde pen den te men te das con vic ções ide o ló gi -
cas, con cep ções pro gra má ti cas ou par ti dá ri as, José
Ber nar des, nos mo men tos mais di fí ce is da his tó ria
des te País, no Esta do de Ala go as, sem pre pre fe riu
es tar ao lado do mais fra co, dos es tu dan tes co mu nis -
tas per se gui dos, dos pre sos po lí ti cos, em mu i tos mo-
men tos, a op tar pela con ve niên cia fá cil de es tar ao
lado do mais for te.

Por tan to, é nes se sen ti do que so li ci to se jam
apre sen ta das as con do lên ci as à fa mí lia. José Ber nar -
des, com cer te za, fi ca rá mais uma vez, como diz o re-
que ri men to, co nhe ci do por sua alma ge ne ro sa.

Du ran te a sua his tó ria, José Ber nar des foi um
abri go, um pai aco lhe dor em mo men tos ex tre ma men -
te di fí ce is para mu i tos de nós. Qu an do atuá va mos na
clan des ti ni da de, quan do éra mos per se gui dos, lá es-
ta va José Ber nar des para aco lher-nos, mes mo em
mo men tos de di fi cul da des gi gan tes cas no Esta do de
Ala go as.

A nos sa ho me na gem a ele e à Mar ta, sua com-
pa nhe i ra, mu lher de to dos os mo men tos, que pas sou
por cir cuns tân ci as ex tre ma men te di fí ce is em fun ção
da sa ú de do ma ri do. 

José Ber nar des, hoje, com cer te za, está na me-
mó ria de to dos os ala go a nos.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -

ção o Re que ri men to nº 48, de 2002.
As Srªs e os Srs. que o apro vam que ri am per ma -

ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Antes de

pas sar à Ordem do Dia, a Mesa co mu ni ca que se en-
con tra na Se cre ta ria-Ge ral des ta Pre si dên cia a Me di -
da Pro vi só ria nº 11, de 2001, que cria o Fun do Se gu ro 
Sa fra e ins ti tui o Be ne fí cio Se gu ro Sa fra para os agri-
cul to res fa mi li a res da re gião Nor des te e do nor te do
Esta do de Mi nas Ge ra is e dos Mu ni cí pi os su je i tos a
es ta do de ca la mi da de ou si tu a ção de emer gên cia,
em ra zão do fe nô me no da es ti a gem, apro va da pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, na for ma do Pro je to de Lei
de Con ver são nº 2, de 2002.

A Pre si dên cia co mu ni ca à Casa que os 60 dias
de vi gên cia da re fe ri da me di da pro vi só ria ex pi ra-se
no dia 09 do cor ren te. Escla re ce ain da que o pra zo de
45 dias para a apre ci a ção da ma té ria pelo Con gres so
Na ci o nal en con tra-se es go ta do des de o dia 22 de fe-
ve re i ro. Uma vez re ce bi da for mal men te pelo Se na do
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Fe de ral, a re fe ri da me di da pro vi só ria pas sa a so bres -
tar ime di a ta men te to das as de ma is de li be ra ções le-
gis la ti vas da Casa até que se ul ti me a sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos e ha ven do
con cor dân cia das li de ran ças da Casa, a Pre si dên cia
in clu i rá a ma té ria na Ordem do Dia da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria da pró xi ma quar ta-fe i ra, dia 6; an tes,
po rém, co lo can do à dis po si ção das Srªs e dos Srs.
Se na do res có pia dos avul sos da re fe ri da pro po si ção. 

Con sul to os Srs. Lí de res.
Como vota o Sr. Lí der do PMDB?
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)

– De acor do. 
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Como

vota o Sr. Lí der do PFL?
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

De acor do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Como

vota o Blo co PSDB/PPB?
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –

O Blo co PSDB/PPB está de acor do com a me di da
enun ci a da por V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Como
vota a Li de ran ça do Go ver no?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no está de acor do. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, em que pese a nos sa ten dên cia ser de
acor do com a re so lu ção que se pre ten de es ta be le cer
ago ra, eu gos ta ria de fa zer al gu mas con si de ra ções. 

Uma me di da pro vi só ria tem que ser pre vi a men -
te ana li sa da por uma co mis são mis ta, e esse pro ce di -
men to não está ocor ren do no âm bi to do Con gres so
Na ci o nal. Como va mos vo tar ago ra uma me di da pro-
vi só ria – Item 1 des ta pa u ta – cu jas emen das apre-
sen ta das pelo Re la tor, na Câ ma ra, não po de rão ser
ob je to de dis cus são nes te mo men to, cre io que de ve -
ría mos ins ta lar essa co mis são mis ta para apre ci ar -
mos as me di das pro vi só ri as. So men te des sa for ma,
com o co nhe ci men to de to dos os mem bros des ta
Casa, po de ría mos vo tar nes se rit mo ace le ra do essa
me di da pro vi só ria, até por que se tra ta de ma té ri as de
ex tre ma im por tân cia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – E qual é
a ma ni fes ta ção do Lí der do PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – A
ma ni fes ta ção é con trá ria, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
es cla re ce a V. Exª, to da via, que a me di da pro vi só ria
foi dis tri bu í da a uma co mis são mis ta para cu i dar des-

se as sun to, e o pra zo se es go ta. Por con se qüên cia, o
Ple ná rio terá que vo tar a me di da. 

O Lí der do PL como se ma ni fes ta? (Pa u sa.)
Pela ma i o ria dos Srs. lí de res, será cum pri da

essa de li be ra ção.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, V. Exª não con sul tou o Blo co.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a

pa la vra o Lí der do Blo co do PT.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, ava li a mos que a ma ni fes ta ção do Se-
na dor Car los Pa tro cí nio faz sen ti do. Entre tan to, cabe
aqui a opor tu ni da de de apre sen tar mos, como no Item
1 da pa u ta de hoje, re que ri men tos de des ta que, que
de ve rão ser apre ci a dos, pos si bi li tan do in clu si ve a
mo di fi ca ção do con te ú do da me di da pro vi só ria. Esse
pro ce di men to será por nós co lo ca do em prá ti ca, Sr.
Pre si den te. Por tan to, exis te a pos si bi li da de de de ba -
te, de dis cus são e de apro va ção de des ta ques que
mo di fi cam a emen da para me lhor.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem, ain da para
abor dar uma ques tão re fe ren te ao Item 1.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Eu gos ta ria
de pe dir a V. Exª, se pos sí vel, an tes de ini ci ar mos a
vo ta ção do Item 1, que fos sem ou vi das as três co-
mu ni ca ções ina diá ve is so li ci ta das an tes do iní cio
da Ordem do Dia, por que te ría mos 15 mi nu tos, que
é tem po su fi ci en te, para ve ri fi car, jun to com a Opo-
si ção, a pos si bi li da de de en ten di men to em re la ção
a al gum des ta que. Cre io que isso fa ci li ta ria o de ba -
te e a pró pria votação.

Por tan to, faço essa pro po si ção à Mesa para que
V. Exª pos sa dar a pa la vra aos três ora do res que fa rão 
as co mu ni ca ções ina diá ve is.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia aten de rá as pon de ra ções de V. Exª em ra zão
da ne ces si da de, que re co nhe ce a pró pria Mesa, des-
sa rá pi da ne go ci a ção. A Me di da Pro vi só ria nº 11, de
2001, será in clu í da na pa u ta de ama nhã.

É a se guin te a ma té ria re ce bi da da
Câ ma ra dos De pu ta dos:

PS-GSE/7/2

Ba sí lia, 27 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in-
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clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 2, de 2002, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria no 11/2001), que
“Cria o Fun do Se gu ro—Sa fra e ins ti tui o be ne fí cio Se-
gu ro—Sa fra para os agri cul to res fa mi li a res da Re gião 
Nor des te, do Semi-ári do do Esta do de Mi nas Ge ra is
(Nor te de Mi nas Ge ra is e Vale do Je qui ti nho nha) e da
re gião nor te do Esta do do Espi ri to San to, de fi ni dos na
Lei nº 9.690, de 15 de ju lho de 1998, nos mu ni cí pi os
su je i tos a es ta do de ca la mi da de ou si tu a ção de emer-
gên cia em ra zão do fe nô me no da es ti a gem”, nos ter-
mos da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32 de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Se ve ri no Ca val -
can ti, Pri me i ro-Se cre tá rio.

Me di da Pro vi só ria nº 11, de 2001, que cria o
Fun do Se gu ro-Sa fra e ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro-Sa -
fra para os agri cul to res fa mi li a res da Re gião Nor des te
e do nor te do Esta do de Mi nas Ge ra is, nos Mu ni cí pi os 
su je i tos a es ta do de ca la mi da de ou si tu a ção de emer-
gên cia em ra zão do fe nô me no da es ti a gem.

CONTÉM OS SEGUINTES DOCU–
MENTOS NESTE AVULSO:

– Me di da Pro vi só ria nº 9/2001. ............................pg
– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº
1.215/2001. ..........................................................pg
– Expo si ção de Mo ti vos nº 216/2001, do Mi nis té rio
da Fa zen da. ..........................................................pg
– Avi so nº 1.324/2001, da Casa Ci vil da Pre si dên cia
da Re pú bli ca. ........................................................pg
– Ca len dá rio de tra mi ta ção da Me di da Pro vi só ria.
...............................................................................pg
– Emen das apre sen ta das à Me di da Pro vi só ria pe-
ran te a Co mis são Mis ta. .......................................pg
– Pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria e as emen das,
em subs ti tu i ção a Co mis são Mis ta, pro fe ri do no Ple-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos. .........................pg
– Pro je to de Lei de Con ver são nº 2/2002 Câ ma ra
dos De pu ta dos. ......................................................pg
– Fo lha de si nóp se de tra mi ta ção da ma té ria na Câ-
ma ra dos De pu ta dos.............................................pg
– Le gis la ção ci ta da................................................pg

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001

Cria o Fun do Se gu ro-Sa fra e ins ti tui
o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra para os agri cul -
to res fa mi li a res da Re gião Nor des te e do
nor te do Esta do de Mi nas Ge ra is, nos
Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do de ca la mi -
da de ou si tu a ção de emer gên cia em ra-
zão do fe nô me no da es ti a gem.

O Pre si den te da Re pú bli ca no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se-
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Fica cri a do o Fun do Se gu ro-Sa fra, de na-
tu re za fi nan ce i ra, vin cu la do ao Mi nis té rio do De sen -
vol vi men to Agrá rio, e ins ti tu í do o be ne fí cio Se gu -
ro-Sa fra com o ob je ti vo de ga ran tir ren da mí ni ma para
os agri cul to res fa mi li a res da Re gião Nor des te e do
nor te do Esta do de Mi nas Ge ra is, que re gis tra rem
frus tra ção de sa fra em de cor rên cia do fe nô me no da
es ti a gem.

Pa rá gra fo úni co. Os be ne fí ci os do Se gu ro-Sa fra
se rão efe ti va dos nos Mu ni cí pi os em que te nha sido de-
cla ra do es ta do de ca la mi da de ou si tu a ção de emer gên -
cia, re co nhe ci dos em ato do Go ver no Fe de ral.

Art. 2º Cons ti tu em re cur sos do Fun do Se gu -
ro-Sa fra:

I – a con tri bu i ção in di vi du al do agri cul tor fa mi li ar;
II – as con tri bu i ções anu a is dos Esta dos e seus

Mu ni cí pi os que ade ri rem ao pro gra ma;
III – os re cur sos da União di re ci o na dos para a fi-

na li da de:
IV – o re sul ta do das apli ca ções fi nan ce i ras de

seus re cur sos.
Pa rá gra fo úni co. O sal do apu ra do em cada exer-

cí cio fi nan ce i ro será trans fe ri do para o exer cí cio se-
guin te, a cré di to do Fun do Se gu ro-Sa fra.

Art. 3º Cons ti tu em des pe sas do Fun do Se gu -
ro-Sa fra, ex clu si va men te:

I – os be ne fí ci os men ci o na dos no art. 8º;
II – as des pe sas com a re mu ne ra ção pre vis ta no

§ 2º do art. 7º
Art. 4º O Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio

será o ges tor do Fun do de que tra ta o art. 1º, a quem
ca be rá de fi nir as nor mas para sua ope ra ci o na li za ção, 
se gun do dis po si ções es ta be le ci das pelo Po der Exe-
cu ti vo Fe de ral.

Art. 5º A par ti ci pa ção da União no Fun do Se gu -
ro-Sa fra es ta rá con di ci o na da à ade são dos Esta dos e
dos Mu ni cí pi os, bem como dos agri cul to res, me di an te 
con tri bu i ção fi nan ce i ra, nos ter mos de fi ni da no art. 6º

Art. 6º O be ne fí cio Se gu ro-Sa fra será cus te a do
com re cur sos do Fun do Se gu ro-Sa fra, os qua is se rão
cons ti tu í dos con for me dis pu ser a re gu la men ta ção
pre vis ta no art. 4º ob ser va do o se guin te:

I – a con tri bu i ção in di vi du al, por ade são, do agri-
cul tor fa mi li ar para o Se gu ro-Sa fra será de R$6,00
(seis re a is);

II – a con tri bu i ção anu al do Mu ni cí pio será de
até três por cen to do va lor da pre vi são de be ne fí ci os
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anu a is para o res pec ti vo Mu ni cí pio, con for me acor da -
do en tre o Esta do e o Mu ni cí pio;

III – a con tri bu i ção anu al do Esta do, a ser adi ci o -
na da às con tri bu i ções do agri cul tor e do Mu ni cí pio,
de ve rá ser em mon tan te su fi ci en te para com ple men -
tar a con tri bu i ção de dez por cen to do va lor da pre vi -
são dos be ne fí ci os anu a is, para o res pec ti vo Esta do;

IV – a União apor ta rá anu al men te, no mí ni mo,
re cur sos equi va len tes a vin te por cen to da pre vi são
anu al dos be ne fí ci os to ta is.

§ 1º No caso de ocor rên cia de frus tra ção, de sa-
fra, de cla ra do es ta do de ca la mi da de ou si tu a ção de
emer gên cia, re co nhe ci dos pelo Po der Exe cu ti vo Fe-
de ral, sem que haja re cur sos su fi ci en tes no Fun do
Se gu ro-Sa fra, a União an te ci pa rá os re cur sos ne ces -
sá ri os para o pa ga men to dos be ne fí ci os, li mi ta do as
dis po ni bi li da des or ça men tá ri as, ob ser va do o li mi te de
be ne fi ciá ri os do Se gu ro e o va lor má xi mo fi xa do por
be ne fí cio, nos ter mos dos arts. 8º 9º

§ 2º Na ocor rên cia do pre vis to no § 1º, a União
des con ta rá, para a amor ti za ção das an te ci pa ções re-
a li za das, até cin qüen ta por cen to das con tri bu i ções
anu a is fu tu ras pre vis tas no in ci so IV.

§ 3º O apor te de re cur sos pela União de que tra-
ta o in ci so IV so men te será re a li za do após ve ri fi ca da
a re gu la ri da de quan to ao re co lhi men to das con tri bu i -
ções in di vi du a is dos agri cul to res fa mi li a res, dos Mu ni -
cí pi os e dos Esta dos, pre vis tas nos in ci so I, II e III.

§ 4º No exer cí cio de 2002, o apor te da União
será vi a bi li za do me di an te a uti li za ção de do ta ções or-
ça men tá ri as con sig na das ao Mi nis té rio do De sen vol -
vi men to Agrá rio.

§ 5º As con tri bu i ções da União, dos Esta dos,
dos Mu ni cí pi os e dos agri cul to res fa mi li a res se rão de-
po si ta das no Fun do Se gu ro-Sa fra.

Art. 7º As dis po ni bi li da des do Fun do Se gu ro-Sa -
fra se rão man ti das me ins ti tu i ção fi nan ce i ra fe de ral.

§ 1º A ins ti tu i ção fi nan ce i ra de po si tá ria re mu ne -
rá ria as dis po ni bi li da des do fun do pela taxa mé dia re-
fe ren ci al do Sis te ma Espe ci al de Li qui da ção e Cus tó -
dia _ SELIC.

§ 2º A re mu ne ra ção da ins ti tu i ção fi nan ce i ra
será de fi ni da pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral.

Art. 8º Fa rão jus ao be ne fí cio os agri cul to res fa-
mi li a res ins cri tos no Se gu ro-Sa fra, que per de rem,
pelo me nos ses sen ta por cen to da pro du ção de fe i jão, 
mi lho, ar roz ou al go dão, em ra zão da es ti a gem, de vi -
da men te com pro va da na for ma a ser es ta be le ci da na
re gu la men ta ção des ta Me di da Pro vi só ria.

§ 1º O be ne fí cio in di vi du al é fi xa do em até
R$600,00 (se is cen tos re a is) por fa mí lia ins cri ta no

Se gu ro-Sa fra, a ser re pas sa do em até seis par ce las
men sa is.

§ 2º Fica li mi ta do em um mi lhão e cem mil o nú-
me ro de agri cul to res fa mi li a res pas sí ve is de ade são
ao Se gu ro-Sa fra.

§ 3º É ve da da a con ces são do be ne fí cio de que
tra ta este ar ti go aos agri cul to res que par ti ci pem de
pro gra mas si mi la res de trans fe rên cia de ren da, que
con tém com re cur sos da União, des ti na dos aos agri-
cul to res em ra zão de es ti a gem.

§ 4º Para o exer cí cio de 2002, o va lor de que tra-
ta o § 1º e o nú me ro de agri cul to res de que tra ta o § 2º
se rão es ta be le ci dos pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral em
ra zão das dis po ni bi li da des or ça men tá ri as, con sig na -
das ao Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio.

Art. 9º As con tri bu i ções de que tra ta o art. 6º e os
be ne fí ci os pre vis tos no art. 8º po de rão ser al te ra dos
pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral, ob ser va da a exis tên cia 
de do ta ção or ça men tá ria e o equi lí brio en tre as con tri -
bu i ções e a pre vi são de de sem bol so a ser de fi ni do em
re gu la men to.

Art. 10. A ins cri ção dos agri cul to res fa mi li a res
no Se gu ro-Sa fra será por ade são e ob ser va rá as dis-
po si ções a se rem es ta be le ci das pelo Mi nis té rio do
De sen vol vi men to Agrá rio, ob ser va das as se guin tes
con di ções:

I – a ade são far-se-á an te ri or men te ao iní cio do
plan tio, de ven do cons tar do ins tru men to de ade são,
den tre ou tras, a área a ser plan ta da com as cul tu ras
de fe i jão, mi lho, ar roz ou al go dão;

II – o agri cul tor fa mi li ar não po de rá ter ren da fa-
mi li ar men sal su pe ri or a um e meio sa lá ri os mí ni mos;

III – a área plan ta da com as cul tu ras men ci o na -
das no in ci so I po de rá ser de até dez hec ta res;

IV – o agri cul tor fa mi li ar não pode ex plo rar área
su pe ri or a qua tro mó du lo fis ca is, seja como pro pri e tá -
rio, me e i ro, pos se i ro, ou qual quer ou tra for ma de pos-
se da ter ra; e

V – a ade são ao pro gra ma é ve da da ao agri cul -
tor cuja pro du ção seja ir ri ga da, con for me de fi ni do em
re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. Os agri cul to res fa mi li a res, a
par tir de sua ade são, fi cam obri ga dos a par ti ci par de
pro gra mas de edu ca ção e ca pa ci ta ção ru ral para te-
rem aces so ao be ne fí cio pre vis to no art.

Art. 11.  Até 30 de agos to de cada ano, o Mi nis té -
rio do De sen vol vi men to Agrá rio in for ma rá aos Esta-
dos e Mu ni cí pi os a es ti ma ti va do mon tan te dos re cur -
sos a se rem alo ca dos com seus or ça men tos para fa-
zer face às suas con tri bu i ções.
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§ 1º O va lor da con tri bu i ção anu al a ser de sem -
bol sa do pe los Esta dos e Mu ni cí pi os será de fi ni do
após o fim do pe río do de ade são dos agri cul to res, e
re co lhi do, pe los Esta dos e Mu ni cí pi os, em par ce las
men sa is igua is, à ins ti tu i ção fi nan ce i ra de que tra ta o
art. 7º, con for me dis pu ser o re gu la men to.

§ 2º Excep ci o nal men te, no ano de 2001, a in for -
ma ção so bre o mon tan te de re cur sos de que tra ta o
ca put será re a li za da até 15 de de zem bro.

Art. 12. O Po der Exe cu ti vo Fe de ral re gu la men ta -
rá as dis po si ções con ti das nes ta Me di da Pro vi só ria.

Art. 13. Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 21 de no vem bro de 2001; 180º da Inde-
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. _ Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

MENSAGEM Nº 1.274, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 62 da Cons ti tu i ção Fe de -

ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce-
lên ci as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 11, de 21 de
no vem bro  de 2001, que ”Cria o Fun do Se gu ro-Sa fra
e ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra para os agri cul to -
res fa mi li a res da Re gião Nor des te e do nor te do Esta-
do de Mi nas Ge ra is, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do
de ca la mi da de ou si tu a ção de emer gên cia em ra zão
do fe nô me no da es ti a gem“.

Bra sí lia, 21 de no vem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MF 00229 EMI MPV MDA MP SEGURO SAFRA

Bra sí lia, 20 de no vem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Subme te mos à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia 

a ane xa pro pos ta de edi ção de Me di da Pro vi só ria,
que “Cria o Fun do Se gu ro-Sa fra e ins ti tui o be ne fí cio
Se gu ro-Sa fra para os agri cul to res fa mi li a res da Re-
gião Nor des te e do nor te do Esta do de Mi nas Ge ra is,
nos Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do de ca la mi da de ou si-
tu a ção de emer gên cia em ra zão do fe nô me no da es ti -
a gem”.

A re gião semi-ári da, por for ça das con di ções cli-
má ti cas ad ver sas, re quer dos go ver nos fe de ral, es ta -
du a is e mu ni ci pa is a ado ção de me di das com vis tas a
per mi tir à po pu la ção afe ta da por es sas cir cuns tân ci -
as, con di ções de so bre vi vên cia eco nô mi ca.

3. Essas me di das de vem, por prin cí pio, eli mi nar
toda e qual quer for ma de cli en te lis mo po lí ti co e ado tar 
Cri té ri os de trans pa rên cia e pro ce di men tos que per-

mi tam a fis ca li za ção pela so ci e da de atra vés dos Con-
se lhos Mu ni ci pa is e gru pos de ação co mu ni tá ria

4. No Nor des te, exis te sem pre a pos si bi li da de
de seca e, para isso, o go ver no deve sem pre es tar
pre pa ra do, com vis tas a evi tar ações emer gen ci a is e
a ocor rên cia de in va sões e sa ques, por par te das po-
pu la ções atin gi das.

5. O gru po mais po bre do Nor des te é o das fa mí -
li as de agri cul to res com pou ca ou ne nhu ma ter ra, mu-
i tos dos qua is a cul ti vam na qua li da de de me e i ros,
par ce i ros ou de ar ren da tá ri os. Essas pes so as são ba-
si ca men te de pen den tes da agri cul tu ra de se que i ro e,
em gran de par te de sub sis tên cia, e vi vem na po bre za
ou na in di gên cia, sen do al ta men te vul ne rá ve is nos
anos de seca, quan do per dem pra ti ca men te to dos os
seus me i os de so bre vi vên cia.

6. É fun da men tal que qual quer pro gra ma de
com ba te à seca te nha como ob je ti vo cen tral al can çar
os que são sus ce tí ve is ao fe nô me no. O pro ble ma real
de cur to pra zo é como res ti tu ir o po der aqui si ti vo des-
sa po pu la ção. Por isso, é ne ces sá ria a uti li za ção de
no vos me ca nis mos, que di ri jam os re cur sos aos mais
ne ces si ta dos, den tro das áre as mais afe ta das, pelo
me nor cus to e com o me nor va lor de per das e in cen ti -
vos ne ga ti vos.

7. O Fun do Se gu ro-Sa fra, ora sub me ti do à apre-
ci a ção de Vos sa Exce lên cia, pro põe uma abor da gem
dis tin ta, que de pen de prin ci pal men te de in for ma ção
ca das tral an te ci pa da so bre o uso da ter ra, de modo a
iden ti fi car pre vi a men te os agri cul to res po bres que es-
tão em ma i or ris co po ten ci al, e a pos te ri or evi dên cia
so bre o fra cas so da sa fra. Bus ca-se, des sa for ma, be-
ne fi ci ar ape nas os pe que nos agri cul to res mais atin gi -
dos pe las  se cas, res ti tu in do-lhes o po der aqui si ti vo
ne ces sá rio à sub sis tên cia de suas fa mí li as.

8. Po de rão usu fru ir do be ne fí cio ape nas os pe-
que nos agri cul to res fa mi li a res da Re gião Nor des te e
do nor te do Esta do de Mi nas Ge ra is que te nham ren-
da fa mi li ar de até um e meio sa lá ri os mí ni mos, que ex-
plo rem área não su pe ri or a qua tro mó du los fis ca is e
cuja área plan ta da com as cul tu ras elen ca das pela
Me di da Pro vi só ria não ex ce da a dez hec ta res. Esses,
agri cul to res de ve rão par ti ci par de pro gra mas de edu-
ca ção/ca pa ci ta ção ru ral.

9. Para par ti ci par do Se gu ro-Sa fra o agri cul tor
de ve rá a ele ade rir an tes do pe río do de plan tio, opor-
tu ni da de em que in for ma rá a área a ser plan ta da e
con tri bu i rá para o fun do com a quan tia de R$6,00
(seis re a is), sen do que, em caso de frus tra ção de no
mí ni mo ses sen ta por cen to de sua sa fra, re ce be rá o
va lor do be ne fí cio de até R$600,00 (se is cen tos re a is).
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l0. Além dis so, os be ne fí ci os so men te se rão efe-
ti va dos nos Mu ni cí pi os em que te nha sido de cla ra do
es ta do de ca la mi da de ou si tu a ção de emer gên cia, re-
co nhe ci dos em ato do Go ver no Fe de ral.

11. Essas con di ções vi sam pos si bi li tar a re du -
ção das ten sões so ci a is, pro por ci o nar ma i or se gu ran -
ça aos agri cul to res e. ao mes mo tem po. es ti mu lá-los a
bus car ori en ta ções téc ni cas adap ta das ao semi-ári-
do, in du zin do-os à ado ção de no vas tec no lo gi as.

12. Esti ma-se um uni ver so de um mi lhão e cem
mil pe que nos agri cul to res fa mi li a res a se rem be ne fi ci -
a dos na re gião alvo, de ven do ser a eles trans fe ri dos
re cur sos no va lor de R$660.000.000.00 (se is cen tos e
ses sen ta mi lhões de re a is) a cada ocor rên cia de es ti -
a gem.

13. Como his to ri ca men te ocor rem de três a qua-
tro se cas numa dé ca da, os de sem bol sos po de rão
atin gir, em dez anos, um mon tan te de
R$1.980.000.000.00 (um bi lhão, no ve cen tos e oi ten ta 
mi lhões de re a is) a R$2.640.000.000.00 (dois bi-
lhões, se is cen tos e qua ren ta mi lhões de re a is).

14. Con si de ran do que ba si ca men te dois ter ços
dos be ne fí ci os se rão co ber tos com re cur sos fe de ra is.
se to dos os Esta dos e Mu ni cí pi os da re gião alvo a ele
ade ri rem. pre vê-se uma con tri bu i ção anu al da União
de R$132.000.000.00 (cen to e trin ta e dois mi lhões
de re a is), du ran te dez anos, po den do ser su pe ri or em
caso de um ma i or nú me ro de es ti a gens.

15. Na hi pó te se de ocor rer uma frus tra ção de
sa fra sem que o fun do dis po nha de re cur sos su fi ci en -
tes. a União an te ci pa rá os re cur sos ne ces sá ri os para
o pa ga men to dos be ne fí ci os e des con ta rá essa an te -
ci pa ção de suas con tri bu i ções anu a is fu tu ras, até o li-
mi te de cin qüen ta por cen to de seu va lor.

16. Para o exer cí cio de 2002, o va lor do be ne fí -
cio in di vi du al e o nú me ro de agri cul to res fa mi li a res a
se rem aten di dos se rão es ta be le ci dos em ra zão das
dis po ni bi li da des or ça men tá ri as, não de ven do su pe rar 
a sor na dos re cur sos já con sig na dos no Orça men to
Ge ral da União ao Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Agrá rio – MDA, em ação des ti na da á con ces são de
Se gu ro-Ren da, que se ri am trans pos tos e uti li za dos
no Se gu ro-Sa fra, e a con tri bu i ção anu al dos agri cul to -
res, Esta dos e Mu ni cí pi os.

17. Para os exer cí ci os de 2003 e 2004, a fim de
aten der às dis po si ções da Lei Com ple men tar nº 101,
de 4 de maio de 2000, quan to ás des pe sas de na tu re -
za con ti nu a da, a con tri bu i ção da União para este Fun-
do dar-se-á me di an te uso de par te da mar gem lí qui da 
de ex pan são.

18. Por es sas ra zões, e cer tos de que o Fun do
Se gu ro-Sa fra ob ser va as di re tri zes de zelo na ges tão
dos, re cur sos pú bli cos, bem como se in se re den tro
das pri o ri da des apon ta das no Pro gra ma de Go ver no,
al ça mos à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia pro je to
de Me di da Pro vi só ria que o ins ti tui.

Res pe i to sa men te. – Ama ury Gu i lher me Bier,
Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, Inte ri no – Raul Jung-
mann, Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi men to Agrá-
rio – Mar tus Ta va res, Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão.

Avi so nº 1.394-C. Ci vil

Em 21 de no vem bro de 2001

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem na

qual o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, sub me te à de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal o
tex to da Me di da Pro vi só ria nº 11, de 21 de no vem bro
de 2001.

Pe dro Pa ren te, Che fe da Casa Ci vil da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca.
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 2, DE 2002

Cria o Fun do Se gu ro-Sa fra e ins ti tui
o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra para os agri cul -
to res fa mi li a res da Re gião Nor des te, do
Semi-ári do do Esta do de Mi nas Ge ra is
(Nor te de Mi nas Ge ra is e Vale do Je qui ti -
nho nha) e da re gião nor te do Esta do do
Espí ri to San to, de fi ni dos na Lei nº 9.690,
de 15 de ju lho de 1998, nos mu ni cí pi os
su je i tos a es ta do de ca la mi da de ou si tu a -
ção de emer gên cia em ra zão do fe nô me -
no da es ti a gem.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica cri a do o Fun do Se gu ro-Sa fra, de
na tu re za fi nan ce i ra, vin cu la do ao Mi nis té rio do De-
sen vol vi men to Agrá rio, e ins ti tu í do o be ne fí cio Se-
gu ro-Sa fra com o ob je ti vo de ga ran tir ren da mí ni -
ma para os agri cul to res fa mi li a res da Re gião Nor-
des te, do Semi-ári do do Esta do de Mi nas Ge ra is
(Nor te de Mi nas Ge ra is e Vale do Je qui ti nho nha) e
da re gião nor te do Esta do do Espí ri to San to, de fi -
ni dos na Lei nº 9.690, de 15 de ju lho de 1998, nos
mu ni cí pi os su je i tos a es ta do de ca la mi da de ou si-
tu a ção de emer gên cia em ra zão do fe nô me no da
es ti a gem.

Pa rá gra fo úni co. Os be ne fí ci os do Se gu ro-Sa fra
se rão efe ti va dos nos mu ni cí pi os em que te nha sido
de cla ra do es ta do de ca la mi da de ou si tu a ção de emer-
gên cia, re co nhe ci dos em ato do Go ver no Fe de ral.

Art. 2º Cons ti tu em re cur sos do Fun do Se gu -
ro-Sa fra:

I – a con tri bu i ção in di vi du al do agri cul tor fa mi li ar;

II – as con tri bu i ções anu a is dos Esta dos e
seus Mu ni cí pi os que ade ri rem ao pro gra ma;

III – os re cur sos da União di re ci o na dos para a
fi na li da de;

IV – o re sul ta do das apli ca ções fi nan ce i ras de
seus re cur sos.Pa rá gra fo úni co. O sal do apu ra do em
cada exer cí cio fi nan ce i ro será trans fe ri do para o
exer cí cio se guin te, a cré di to do Fun do Se gu ro-Sa fra.

Art. 3º Cons ti tu em des pe sas do Fun do Se gu -
ro-Sa fra, ex clu si va men te:

I – os be ne fí ci os men ci o na dos no art. 8º;

II – as des pe sas com a re mu ne ra ção pre vis ta
no § 2º do art. 7º

Art. 4º O Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá-
rio será o ges tor do Fun do de que tra ta o art. lº, a
quem ca be rá de fi nir as nor mas para sua ope ra ci o -
na li za ção, se gun do dis po si ções es ta be le ci das pelo
Po der Exe cu ti vo Fe de ral.

Art. 5º A par ti ci pa ção da União no Fun do Se-
gu ro-Sa fra es ta rá con di ci o na da à ade são dos Esta-
dos e dos Mu ni cí pi os, bem como dos agri cul to res fa-
mi li a res, me di an te con tri bu i ção fi nan ce i ra, nos ter-
mos de fi ni dos no art. 6º

Art. 6º O be ne fi cio Se gu ro-Sa fra será cus te a do 
com re cur sos do Fun do Se gu ro-Sa fra, os qua is se-
rão cons ti tu í dos con for me dis pu ser a re gu la men ta -
ção pre vis ta no art. 4º, ob ser va do o se guin te:

I – a con tri bu i ção in di vi du al, por ade são, do
agri cul tor fa mi li ar para o Se gu ro-Sa fra será de
R$6,00 (seis re a is);

II – a con tri bu i ção anu al do Mu ni cí pio será de
até três por cen to do va lor da pre vi são de be ne fí ci os 
anu a is para o res pec ti vo Mu ni cí pio, con for me acor-
da do en tre o Esta do e o Mu ni cí pio;

III – a con tri bu i ção anu al do Esta do, a ser adi-
ci o na da às con tri bu i ções do agri cul tor e do Mu ni cí -
pio, de ve rá ser em mon tan te su fi ci en te para com ple -
men tar a con tri bu i ção de dez por cen to do va lor da
pre vi são dos be ne fí ci os anu a is, para o res pec ti vo
Esta do;

IV – a União apor ta rá anu al men te, no mí ni mo,
re cur sos equi va len tes a vin te por cen to da pre vi são
anu al dos be ne fí ci os to ta is.

§ 1º No caso de ocor rên cia de frus tra ção de
sa fra, de cla ra do es ta do de ca la mi da de ou si tu a ção
de emer gên cia, re co nhe ci dos pelo Po der Exe cu ti vo
Fe de ral, sem que haja re cur sos su fi ci en tes no Fun-
do Se gu ro-Sa fra, a União an te ci pa rá os re cur sos
ne ces sá ri os para o pa ga men to dos be ne fí ci os, li mi -
ta do às suas dis po ni bi li da des or ça men tá ri as, ob ser -
va do o va lor má xi mo fi xa do por be ne fí cio, nos ter-
mos dos arts. 8º e 9º

§ 2º Na ocor rên cia do pre vis to no § 1º, a União
des con ta rá, para a amor ti za ção das an te ci pa ções
re a li za das até cin qüen ta por cen to das con tri bu i ções 
anu a is fu tu ras pre vis tas no in ci so IV.

§ 3º o apor te de re cur sos pela União de que
tra ta o in ci so IV so men te será re a li za do após ve ri fi -
ca da a re gu la ri da de quan to ao re co lhi men to das
con tri bu i ções in di vi du a is dos agri cul to res fa mi li a res,
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dos Mu ni cí pi os e dos Esta dos, pre vis tas nos in ci sos
I, II e III.

§ 4º No exer cí cio de 2002, o apor te da União
será vi a bi li za do me di an te a uti li za ção de do ta ções
or ça men tá ri as con sig na das ao Mi nis té rio do De sen -
vol vi men to Agrá rio.

§ 5º As con tri bu i ções da União, dos Esta dos,
dos Mu ni cí pi os e dos agri cul to res fa mi li a res se rão
de po si ta das no Fun do Se gu ro—Sa fra.

Art. 7º As dis po ni bi li da des do Fun do Se gu -
ro-Sa fra se rão man ti das em ins ti tu i ção fi nan ce i ra fe-
de ral.

§ 1º A ins ti tu i ção fi nan ce i ra de po si tá ria re mu -
ne ra rá as dis po ni bi li da des do Fun do pela taxa mé-
dia re fe ren ci al do Sis te ma Espe ci al de Li qui da ção e
Cus tó dia – SELIC.

§ 2º A re mu ne ra ção da ins ti tu i ção fi nan ce i ra
será de fi ni da pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral.

Art. 8º Fa rão jus ao be ne fí cio os agri cul to res
fa mi li a res ins cri tos no Se gu ro-Sa fra que per de rem
pelo me nos ses sen ta por cen to da pro du ção de fe i -
jão, mi lho, ar roz ou al go dão, em ra zão da es ti a gem,
de vi da men te com pro va da na for ma a ser es ta be le ci -
da na re gu la men ta ção des ta Lei.

§ 1º O be ne fí cio in di vi du al é fi xa do em até
R$600,00 (se is cen tos re a is) por fa mí lia ins cri ta no
Se gu ro-Sa fra, a ser re pas sa do em até seis par ce las
men sa is.

§ 2º É ve da da a con ces são do be ne fí cio de
que tra ta este ar ti go aos agri cul to res que par ti ci pem 
de pro gra mas si mi la res de trans fe rên cia de ren da,
que con tem com re cur sos da União, des ti na dos aos
agri cul to res em ra zão de es ti a gem.

§ 3º Para o exer cí cio de 2002, o va lor de que
tra ta o § 1º será es ta be le ci do pelo Po der Exe cu ti vo
Fe de ral em ra zão das dis po ni bi li da des or ça men tá ri -
as, con sig na das ao Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Agrá rio.

Art. 9º As con tri bu i ções de que tra ta o art. 6º e
os be ne fí ci os pre vis tos no art. 8º po de rão ser al te ra -
dos pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral, ob ser va da a exis-
tên cia de do ta ção or ça men tá ria e o equi lí brio en tre
as con tri bu i ções e a pre vi são de de sem bol so a ser
de fi ni do em re gu la men to.

Art. 10. A ins cri ção dos agri cul to res fa mi li a res
no Se gu ro-Sa fra será por ade são e ob ser va rá as
dis po si ções a se rem es ta be le ci das pelo Mi nis té rio

do De sen vol vi men to Agrá rio, ob ser va das as se guin -
tes con di ções:

I – a ade são faz-se-á an te ri or men te ao iní cio
do plan tio, de ven do cons tar do ins tru men to de ade-
são, den tre ou tras, a área a ser plan ta da com as cul-
tu ras de fe i jão, mi lho, ar roz ou al go dão;

II – o agri cul tor fa mi li ar não po de rá ter ren da
fa mi li ar men sal su pe ri or a um e meio sa lá rio mí ni -
mo;

III – a área plan ta da com as cul tu ras men ci o -
na das no in ci so I po de rá ser de até dez hec ta res;

IV – o agri cul tor fa mi li ar não pode ex plo rar
área su pe ri or a qua tro mó du los fis ca is, seja como
pro pri e tá rio, me e i ro, pos se i ro, ou qual quer ou tra for-
ma de pos se da ter ra; e

V – a ade são ao pro gra ma é ve da da ao agri-
cul tor cuja pro du ção seja ir ri ga da, con for me de fi ni do 
em re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. Os agri cul to res fa mi li a res, a
par tir de sua ade são, fi cam obri ga dos a par ti ci par
de pro gra mas de edu ca ção e ca pa ci ta ção ru ral para
te rem aces so ao be ne fí cio pre vis to no art. 8º, para
con vi vên cia com o semi-ári do.

Art. 11. Até 30 de agos to de cada ano, o Mi nis -
té rio do De sen vol vi men to Agrá rio in for ma rá aos
Esta dos e Mu ni cí pi os a es ti ma ti va do mon tan te de
re cur sos a se rem alo ca dos em seus or ça men tos
para fa zer em face às suas con tri bu i ções.

§ 1º O va lor da con tri bu i ção anu al a ser de-
sem bol sa do pe los Esta dos e Mu ni cí pi os será de fi -
ni do após o fim do pe río do de ade são dos agri cul -
to res, e re co lhi do, pe los Esta dos e Mu ni cí pi os, em
par ce las men sa is igua is, à ins ti tu i ção fi nan ce i ra de
que tra ta o art. 7º, con for me dis pu ser o re gu la -
men to.

§ 2º Excep ci o nal men te, no ano de 2001, a in-
for ma ção so bre o mon tan te de re cur sos de que tra ta 
o ca put será re a li za da até 15 de de zem bro.

Art. 12. O Po der Exe cu ti vo Fe de ral re gu la men -
ta rá as dis po si ções con ti das nes ta lei.

Art. 13. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Câ ma ra dos De pu ta dos, 27 de fe ve re i ro de
2002. –

Março de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  6 01561

    223MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



01562 Qu ar ta-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2002

MARÇO 2002224    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Março de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  6 01563

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Sub che fia para Assun tos Ju rí di cos

LEI Nº 9.690, DE 15 DE JULHO DE 1998

Dis põe so bre a in clu são do Vale do
Je qui ti nho nha do Esta do de Mi nas Ge ra -
is e de Mu ni cí pi os da re gião nor te do
Esta do do Espí ri to San to na área de atu a -
ção da Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi -
men to do Nor des te - SUDENE.

Pre si den te da Re pú bli ca

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu san ci o no a se guin te lei:

Art. 1º Para os efe i tos da Lei nº 3.692, de 15 de
de zem bro de 1959, é o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a
in clu ir na área de atu a ção da Su pe rin ten dên cia do
De sen vol vi men to do Nor des te - SUDENE, os Mu ni cí -
pi os de Alme na ra, Ara çu aí, Ban de i ra, Be ri lo, Ca cho e -
i ra do Pa jeú, Ca pe li nha, Ca raí, Car bo ni ta, Cha pa da
do Nor te, Co mer ci nho, Co ro nel Mur ta, Cou to Ma ga -
lhães de Mi nas, Da tas, Di a man ti na, Di vi só po lis, Fe lí -
cio dos San tos, Fe lis bur go, Fran cis co Ba da ró, Ita ma -
ran di ba, Ita o bim, Itin ga, Ja cin to, Je qui ti nho nha, Jo a í -
ma, Jor dâ nia, Ma la ca che ta, Mata Ver de, Me di na, Mi-
nas No vas, Mon te zu ma, Novo Cru ze i ro, Pa dre Pa ra í -
so, Pal mó po lis, Pe dra Azul, Rio do Pra do, Rio Ver me -
lho, Ru bim, Sal to da Di vi sa, San ta Ma ria do Sal to,
San to Antô nio Ja cin to, Se na dor Mo des ti no Gon çal -
ves, São Gon ça lo do Rio Pre to, Ser ro, Tur ma li na, Vir-
gem da Lapa, da re gião do Vale do Je qui ti nho nha, no
Esta do de Mi nas Ge ra is; e os Mu ni cí pi os de Ba i xo
Gu an du, Co la ti na, Li nha res, Ma ri lân dia, Rio Ba na nal,
São Do min gos do Nor te, Pan cas, So o re ta ma, Alto
Rio Novo, Águia Bran ca, São Ga bri el da Pa lha, Vila
Va lé rio, Ja gua ré, Man te nó po lis, Bar ra de São Fran-
cis co, Vila Pa vão, Água Doce do Nor te, Nova Ve né cia, 
São Ma te us, Con ce i ção da Bar ra, Boa Espe ran ça, Pi-
nhe i ros, Eco po ran ga, Pon to Belo, Mon ta nha, Mu cu ri -
ci e Pe dro Ca ná rio, da re gião nor te do Esta do do
Espí ri to San to.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei
no pra zo de ses sen ta dias.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Bra sí lia, 14 de ju lho de 1998; 177º da Inde pen -
dên cia e 110º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Antes de
con ce der a pa la vra para as co mu ni ca ções, a Mesa in-
for ma que se en con tra tam bém na Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa a Me di da Pro vi só ria nº 12, de 2001, que abre cré-
di to ex tra or di ná rio em fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans-
por tes e da Inte gra ção Na ci o nal no va lor de R$ 86 mi-
lhões, para os fins que es pe ci fi ca. Tem seu pra zo de vi-
gên cia ven cen do no pró xi mo dia 20 do cor ren te.

Escla re ce ain da que o pra zo de 45 dias para a
apre ci a ção da ma té ria, pelo Con gres so Na ci o nal, é o
dia 09 de mar ço cor ren te, sá ba do, após o que fi cam
so bres ta das até que se ul ti mem suas vo ta ções, to das 
as de ma is de li be ra ções le gis la ti vas da Casa. No en-
tan to, a ses são de li be ra ti va do Se na do Fe de ral que
an te ce de o re fe ri do pra zo será re a li za da na pró xi ma
quin ta-feira, dia 7.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, a Pre si dên -
cia, ha ven do a con cor dân cia das li de ran ças da Casa,
in clu i rá a ma té ria na Ordem do Dia da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria da pró xi ma quar ta-feira, dia 6; an tes,
po rém, co lo can do à dis po si ção das Sªs e dos Srs. Se-
na do res có pia dos avul sos da re fe ri da pro po si ção. 

Con sul to, en tão, o Lí der do PMDB.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– De acor do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con sul to 
o Lí der do PFL.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
De acor do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con sul to 
o Lí der do Blo co PSDB-PPB.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
De acor do.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con sul to 
o Lí der do Blo co de Opo si ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
De acor do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con sul to 
o Lí der do PTB.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – De
acor do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con sul to 
o Lí der do pos si ble.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – De
acor do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con sul to 
o Lí der do PL. (Pa u sa)

Apro va do.

A Me di da Pro vi só ria nº 12, de 2001, será in clu í -
da na pa u ta de ama nhã.

É a se guin te a ma té ria re ce bi da da
Câ ma ra dos De pu ta dos:

PS-GSE/8/02

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Se cre tá rio,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser
sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº12, de 2001, do Po der Exe-
cu ti vo, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor dos
Mi nis té ri os dos Trans por tes e da Inte gra ção Na ci o nal, 
no va lor glo bal de R$86.000.000,00, para os fins que
es pe ci fi ca”, con for me o dis pos to no art. 62 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Se ve ri no Ca val -
can ti, Pri me i ro-Se cre tá rio.

Me di da Pro vi só ria nº 12, de 2001, que abre
cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor dos Mi nis té ri os dos
Trans por tes e de Inte gra ção Na ci o nal, no va lor glo-
bal de oi ten ta e seis mi lhões de re a is, para os fins
que es pe ci fi ca.

CONTÉM OS SEGUINTES DOCU-
MENTOS NESTE AVULSO:

– Me di da Pro vi só ria nº 12/2001...

– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº
1.341/2001...

– Expo si ção de Mo ti vos nº 471/2001, do Mi nis -
té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão...

– Avi so nº 1.469/2001, da Casa Ci vil da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca...

– Ca len dá rio de tra mi ta ção da Me di da Pro vi só -
ria...

– Emen das apre sen ta das à Me di da Pro vi só ria
pe ran te a Co mis são Mis ta...

– Pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria, em subs-
ti tu i ção à Co mis são Mis ta, pro fe ri do no Ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos...

– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria
na Câ ma ra dos De pu ta dos...

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor
dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e da Inte-
gra ção Na ci o nal, no va lor glo bal de
R$86.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio, no va-
lor glo bal de R$86.000.000,00 (oi ten ta e seis mi-
lhões de re a is), em fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans-
por tes e da Inte gra ção Na ci o nal, para aten der à pro-
gra ma ção cons tan te do Ane xo I des ta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão da anu la ção par ci al
de do ta ções or ça men tá ri as, sen do R$16.000.000,00
(de zes se is mi lhões de re a is) da Re ser va de Con tin -
gên cia, con for me in di ca do no Ane xo II des ta Lei.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 12, 2001

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor
dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e da Inte-
gra ção Na ci o nal, no va lor glo bal de
R$8.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 62, com bi na do com o § 3º do art.
167, da Cons ti tu i ção, ado ta a se guin te Me di da Pro vi -
só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio, no va-
lor glo bal de R$8.000.000,00 (oi ten ta e seis mi lhões
de re a is), em fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e
da Inte gra ção Na ci o nal, para aten der à pro gra ma ção
cons tan te do Ane xo I des ta Me di da Pro vi só ria.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão da anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as. sen do R$16.000.000,00
(de zes se is mi lhões de re a is) da Re ser va de Con tin -
gên cia, con for me in di ca do no Ane xo II des ta Me di da
Pro vi só ria.

Art. 3º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2001; 180º da Inde-
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

MENSAGEM Nº 1.341, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 62 da Cons ti tu i ção Fe de -

ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce-
lên ci as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 12 , de 6 de
de zem bro de 2001, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio,
em fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e da Inte-
gra ção Na ci o nal, no va lor glo bal de R$86.000.000,00,
para os fins que es pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 471/MP

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar

pro pos ta de Me di da Pro vi só ria que abre cré di to ex tra -
or di ná rio no va lor glo bal de R$8.000.000.00 (oi ten ta e
seis mi lhões de re a is), em fa vor dos Mi nis té ri os dos
Trans por tes e da Inte gra ção Na ci o nal.

2. A par ce la des ti na da ao Mi nis té rio dos Trans-
por tes. no va lor de R$6.000.000,00 (seis mi lhões de
re a is), a ser alo ca da na ação “Obras Ro do viá ri as
Emer gen ci a is – no Esta do do Espí ri to San to”, pos si bi -
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li ta rá a re cu pe ra ção da ma lha ro do viá ria da ni fi ca da
pe las en chen tes de cor ren tes de chu vas in ten sas que
afe ta ram aque le Esta do.

3. Os re cur sos pre vis tos para o Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de R$80.000.000.00
(oi ten ta mi lhões de re a is), des ti nam-se a aten der a
des pe sas de ca rá ter emer gen ci al, tan to no Esta do do
Espí ri to San to, quan to na re gião Nor des te e no Nor te
do Esta do de Mi nas Ge ra is.

4. No caso do Espí ri to San to, o va lor de
R$10.000.000.00 (dez mi lhões de re a is) será des ti na -
do a “Ações Emer gen ci a is de De fe sa Ci vil” e aten de -
rá, a cer ca de 78 Mu ni cí pi os atin gi dos pe los efe i tos
das inun da ções ca u sa das pe las for tes pre ci pi ta ções
plu vi o mé tri cas que atin gi ram o Esta do. A alo ca ção
visa mi ni mi zar os efe i tos dos de sas tres que de i xou,
se gun do le van ta men to pre li mi nar da Se cre ta ria Na ci -
o nal de De fe sa Ci vil, cer ca de cin co mil de sa bri ga dos
e 12 óbi tos. Con vém en fa ti zar que a ex ten são dos da-
nos im põe cus tos de re cu pe ra ção que ex tra po lam a
ca pa ci da de de in ter ven ção lo cal, sen do, por tan to, ne-
ces sá rio o apor te de re cur sos do Go ver no Fe de ral,
ten do em vis ta a ne ces si da de de aten der a des pe sas
im pre vi sí ve is e ur gen tes.

5. Qu an to às re giões Nor des te e Nor te de Mi nas 
Ge ra is, o va lor de 70.000.000,00(se ten ta mi lhões de
re a is) des ti nar-se-á aos pro gra mas de con ces são de
Bol sa —Ren da, no va lor de R$60.000.000.00 (ses-
sen ta mi lhões de re a is) e ao de dis tri bu i ção de car-
ros-pipa. no va lor de R$10.000.000.00 (dez mi lhões
de re a is), ob je ti van do mi no rar o so fri men to da po pu -
la ção que vem en fren tan do o pro ble ma da es ti a gem.

6. Con vém es cla re cer que o Pro gra ma Bol-
sa-Ren da foi cri a do com du ra ção pre vis ta para três
me ses, até que fos se ins ti tu í do o Pro gra ma Se gu -
ro-Ren da, com vis tas a con ce der um be ne fí cio para
os agri cul to res fa mi li a res que ti ve rem per da de sa fra
de cor ren te da fal ta de chu vas. To da via, em vir tu de da
im pos si bi li da de de ope ra ci o na li za ção do Se gu -
ro-Ren da, e para que não haja des con ti nu i da de na
ação do Go ver no, na re gião afe ta da pela es ti a gem,
será can ce la da par te da do ta ção des te Pro gra ma, no
va lor de R$70.000.000.00 (se ten ta mi lhões de re a is).
alo ca da no Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio,
para su ple men ta ção de igual va lor no Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal.

7. Esses re cur sos, des ti na dos a “Ações Emer-
gen ci a is de De fe sa Ci vil – na re gião Nor des te e Nor te
do Esta do de Mi nas Ge ra is” per mi ti rão dis tri bu ir um
be ne fí cio de R$60,00(ses sen ta re a is) a um mi lhão e
doze mil be ne fi ciá ri os no mês de de zem bro de 2001 e
com ple men tar dis tri bu i ção de água por in ter mé dio de
car ros-pipa no mês de de zem bro de 2001 e par te de
ja ne i ro de 2002.

8. O pre sen te cré di to está am pa ra do nas dis po -
si ções do art. 62, com bi na do com o § 3º do art. 17, da
Cons ti tu i ção, e será aten di do com re cur sos ori un dos
do can ce la men to par ci al de do ta ções con sig na das ao
Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e da Re ser va
de Con tin gên cia.

9. Res sal te-se, por opor tu no, que o re ma ne ja -
men to pro pos to não acar re ta rá pre ju í zos à exe cu ção
dos pro gra mas ob je to do can ce la men to, uma vez que
fo ram de ci di dos com base em pro je ções de suas pos si -
bi li da des de dis pên dio até o fi nal do pre sen te exer cí cio.

10. Nes sas con di ções, e ten do em vis ta a ur gên -
cia e re le vân cia da ma té ria, sub me to à con si de ra ção
de Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Me di da
Pro vi só ria.

Res pe i to sa men te, – Mar tus Ta va res, Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

Avi so nº 1.469 – C.Ci vil

Em 6 de de zem bro de 2001

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem na

qual o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, sub me te à de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal o
tex to da Me di da Pro vi só ria nº 12, de 6 de de zem bro
de 2001.

Pe dro Pa ren te, Che fe da Casa Ci vil da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao Se na dor Osmar
Dias para uma co mu ni ca ção ina diá vel. (Pa u sa) 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Lú cio Alcân ta -
ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Enten di que já
se te ria ini ci a do a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não.
Hou ve uma ques tão de or dem an te ri or e, em se gui da, 
ini ci a re mos a Ordem do Dia.

Esta mos con ce den do a pa la vra para co mu ni ca -
ções para que al guns Lí de res ne go ci em al gu mas ma-
té ri as.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, tra ta-se jus ta men te de uma ques tão
de or dem so bre o item 1 da pa u ta, mas de uma pre li -
mi nar, não do mé ri to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
fará sua ques tão de or dem no mo men to opor tu no.
Con ce de rei a pa la vra a V. Exª.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re-
quião. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
para uma ques tão de or dem.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE. Para uma ques tão de or dem. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de-
se jo le van tar uma ques tão de or dem que, que ro que
fi que bem cla ro, não tra ta do mé ri to da emen da – e
até pre ten do des lo car-me para os en ten di men tos
em re la ção à Me di da Pro vi só ria nº 9. A mi nha dú vi -
da é so bre a tra mi ta ção de me di das pro vi só ri as na
nova sis te má ti ca ins ti tu í da pela emen da cons ti tu ci -
o nal. Por quê? Por que na si tu a ção em que nos en-
con tra mos, apa ren te men te, pode res tar pou ca pos-
si bi li da de de ma ni fes ta ção do Se na do em re la ção
ao tex to, para mo di fi cá-lo.

O en ten di men to é que as emen das são apre-
sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta. Pos te ri or men te,

quan do a Co mis são se re ú ne e há um re la tó rio, ele é
en vi a do para a Câ ma ra dos De pu ta dos, que de li be ra,
e de po is vem ao Se na do. 

Na Câ ma ra dos De pu ta dos foi de sig na do um
Re la tor e este in tro du ziu ma té ria nova, que não foi ob-
je to de apre sen ta ção de emen da na Co mis são Mis ta.
S. Exª sim ples men te re sol veu fa zer a al te ra ção. Tro-
quei idéi as com o Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
que to mou, in clu si ve, a pro vi dên cia de fa zer um tex to
em que es tão em ne gri to os no vos itens acres cen ta -
dos pelo Re la tor, De pu ta do Con fún cio Mou ra, e que
não ti nham sido ob je to de emen da des sa Co mis são
Mis ta. 

Então, per gun to: como fica o Se na do, ago ra?
Te mos, sim ples men te, que di zer sim ao que veio da
Câ ma ra? Po de mos, tam bém, in tro du zir ma té ria
nova? Só po de mos mo di fi car o tex to ba se an do-nos
nas emen das que fo ram apre sen ta das pe ran te a Co-
mis são Mis ta? Enfim, de se jo co nhe cer, re al men te,
qual é o pa pel que o Se na do pode de sem pe nhar nes-
se caso, por que se o en ten di men to é o de que so men -
te as ma té ri as apre sen ta das pe ran te a Co mis são
Mis ta po dem ser apro ve i ta das na Casa onde a ma té -
ria tra mi ta ini ci al men te, que é a Câ ma ra dos De pu ta -
dos, não te ría mos como ace i tar a in tro du ção de ma té -
ria nova, de fato novo – so cor re-me o Se na dor Ber-
nar do Ca bral -, in tro du zi da pelo Re la tor com a apro-
va ção do Ple ná rio. 

A mi nha pre o cu pa ção é que – sal vo en ga no, a
Pre si dên cia pode es cla re cer-me ou cor ri gir-me, essa
é a se gun da me di da pro vi só ria que es ta mos vo tan do
– pre ci sa mos ter uma po si ção cla ra para que o Se na -
do fi que com a sua com pe tên cia res guar da da, sa ben -
do re al men te o que pode fa zer, já que aqui não há Re-
la tor por que, ar gu men ta-se, a ma té ria já foi ins tru í da
na Co mis são Mis ta. Então, pa re ce que há pro ce di -
men tos di fe ren tes na Câ ma ra e no Se na do. 

Sr. Pre si den te, essa ma té ria é de in te res se ge-
ral, de to dos os Srs. Se na do res, e gos ta ria de sa ber
qual é a nos sa com pe tên cia nis so e até que pon to po-
de mos al te rar o tex to va len do-nos das pro pos tas
apre sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta ou, como fez
a Câ ma ra dos De pu ta dos, in tro du zin do ma té ria nova.
Se al te rar mos o tex to, a ma té ria vol ta rá à Câ ma ra dos
De pu ta dos. 

Enfim, é uma dú vi da que te nho so bre a tra mi ta -
ção. Essa ma té ria – ago ra faço um co men tá rio, para
en cer rar, so bre o mé ri to – é de gran de im por tân cia,
por que tra ta do re es ca lo na men to da dí vi da dos agri-
cul to res bra si le i ros.

Ain da exis tem al guns itens que po de ri am e de-
ve ri am ser re vis tos, como, por exem plo, a ques tão
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dos agri cul to res do Nor des te bra si le i ro, prin ci pal men -
te os mu tuá ri os do Ban co do Nor des te, que con tra í -
ram em prés ti mos em que uma par te dos re cur sos é
do FAT (Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor), os qua is
não es tão sen do re es ca lo na dos. A dí vi da não está
sen do re vis ta – con di ções de pra zo e de ju ros – e isso
é uma in jus ti ça, por que se tra ta de pe que nos e mé di -
os agri cul to res de uma das re giões mais po bre do
País. Da mes ma for ma, a exi gên cia da adim plên cia
para que o pro pri e tá rio ou o agri cul tor pos sa ne go ci ar
a sua dí vi da, como está pre vis to na me di da pro vi só -
ria, vai be ne fi ci ar al guns que nun ca re ne go ci a ram a
sua dí vi da. Os que o fi ze ram e, de po is, não pu de ram
pagá-la são con si de ra dos ina dim plen tes e não po de -
rão, ago ra, fa zer nova re ne go ci a ção; os que nun ca re-
ne go ci a ram e de i xa ram sim ples men te o as sun to pa-
ra do são con si de ra dos adim plen tes. Quer di zer, há
um tra ta men to, no meu modo de ver, in jus to, de si gual. 

Sei que as ne go ci a ções es tão-se pas san do
com vá ri os Se na do res e pre ten do dar tam bém a mi-
nha par ti ci pa ção, mas que ro di zer que é mu i to im por -
tan te que a Mesa do Se na do, de uma vez por to das,
se não for ago ra que seja em ou tro mo men to, es ta be -
le ça, de fi ni ti va men te, como é a tra mi ta ção no Se na -
do, como, re gi men tal men te, no en ten di men to da Pre-
si dên cia, os Se na do res po dem in ter fe rir, agir, atu ar
em re la ção à me di da pro vi só ria na for ma como ela
vem da Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Pen so que a mi nha dú vi da está mu i to cla ra e so-
li ci to a V. Exª, se for pos sí vel, que es cla re ça o as sun to
de fi ni ti va men te ou adie a vo ta ção para apre sen tar, re-
al men te, como essa ma té ria vai tra mi tar aqui e como
va mos po der atu ar para, de po is, não ha ver qual quer
dú vi da. 

A Câ ma ra in tro du ziu ma té ria nova que não es ta -
va nem na Co mis são Mis ta, en tão há uma dú vi da so-
bre como ter mos um pro ce di men to uni for me da qui
para fren te.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª

de se ja con tra di tar, Se na dor Ro ber to Fre i re?
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –

Con tra di tar, não; que ro adi tar.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re, para adi tar.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.

Para um adi ta men to. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, es tra nho que a Câ ma ra pos sa, além da

Co mis são Mis ta, ino var e que im pe ça que o Se na do
faça o mes mo. Evi den te men te, se o Re la tor da Co-
mis são Mis ta pode mu dar no ple ná rio da Câ ma ra, nós
te mos que nos po si ci o nar não ape nas como se fos se
uma emen da numa Casa re vi so ra, mas tam bém dis-
cu tin do o mé ri to. 

Gos ta ria de sa ber qual in ter pre ta ção de ter mi na
que esta Casa vai ter que vo tar sim ou não. É fun da -
men tal que a Casa de fi na se te re mos ape nas o pa pel
de re fe ren dar o que a Câ ma ra dos De pu ta dos de ci de
so bre me di da pro vi só ria por que, sen do as sim, é me-
lhor não par ti ci par mos nem de co mis são mis ta. A Câ-
ma ra ino va o que a co mis são mis ta não ana li sou e im-
pe de que esta Casa, que tem a ca pa ci da de de se po-
si ci o nar, faça o mí ni mo de in ter fe rên cia, sal vo com
des ta ques, apro van do ou re je i tan do. Isso, ob vi a men -
te, não é pa pel de Casa re vi so ra, mas de Casa re fe -
ren da do ra. É di fe ren te!

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para fa zer um adi ta -
men to à ques tão de or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Jef fer son Pé res, V. Exª tem a pa la vra.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Para um adi ta men to. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, se rei mu i to bre ve. Pa re ce-me que em se
tra tan do de um fato novo ha ve rá a ne ces si da de de
que ele seja re gu la men ta do e in se ri do ou no Re gi -
men to Co mum do Con gres so ou no Re gi men to do
Se na do, por que do con trá rio fica essa dú vi da na
Casa so bre esse pro ce di men to e a sua de ter mi na ção. 
Cre io que é ma té ria para Re gi men to Inter no, ou o Re-
gi men to Co mum ou ape nas o Re gi men to do Se na do
e te re mos que cu i dar dis so ur gen te men te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
res pon de à ques tão de or dem do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, adi ta da pe los Srs. Se na do res Ro ber to
Fre i re e Jef fer son Pé res, es cla re cen do que foi vo ta -
da uma nor ma pro vi só ria pela Câ ma ra e Se na do
es ta be le cen do a tra mi ta ção das me di das pro vi só ri -
as. Por igual, foi re di gi do o Pro je to de Re so lu ção nº
5, de 2001, pu bli ca do no Diá rio do Con gres so Na-
ci o nal do dia 02 de ou tu bro de 2001 e que ain da
está para ser vo ta do. Esse pro je to de re so lu ção em
apre ci a ção no Con gres so Na ci o nal es ta be le ce re-
gras de fi ni ti va men te cla ras so bre a tra mi ta ção das
me di das pro vi só ri as. Na fal ta de vo ta ção do pro je to
de re so lu ção, o Con gres so Na ci o nal es ta be le ceu
es sas nor mas pro vi só ri as em que per mi te a al te ra -
ção da me di da des de que haja emen das nes se sen-
ti do.
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Qu an to à ques tão le van ta da ob je ti va men te pelo
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, a Mesa do Se na do irá ofi ci -
ar à Câ ma ra para que se ma ni fes te so bre ela. O Se-
na do res pe i ta rá o que está nas nor mas pro vi só ri as
que per mi tem a al te ra ção da me di da den tro do seu
pró prio con tex to, do as sun to nela tra ta do, e des de
que haja emen das nes se sen ti do.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– V. Exª me per mi te, Sr. Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– É evi den te que não dis cor da rei da de ci são de V. Exª
no sen ti do de di a lo gar com a Mesa, mas me pa re ce o
se guin te: se essa re so lu ção ou esse pro je to – por que
da fato não é re so lu ção ain da – está va len do para o
Se na do Fe de ral, te ria que va ler para a Câ ma ra dos
De pu ta dos por que é um pro je to de re so lu ção do Con-
gres so Na ci o nal; não foi apro va do, por tan to não é
uma re so lu ção ain da, é um pro je to. De qual quer for-
ma, hou ve uma pre o cu pa ção de es ta be le cer pro ce di -
men tos que têm que ser ace i tos pelo Se na do Fe de ral
e pela Câ ma ra dos De pu ta dos. Do con trá rio, fi ca re -
mos numa si tu a ção di fí cil por que, como está pro va do
– qual quer pes soa que leia a me di da pro vi só ria e
com pa re os tex tos pode ver –, a Câ ma ra dos De pu ta -
dos in tro du ziu ma té ria nova, o que, em prin cí pio, não
é per mi ti do por esse pro je to de re so lu ção a que V.Exª
fez re fe rên cia. 

Então há a ne ces si da de de es ta be le cer uma
sis te má ti ca uni for me para as duas Ca sas, do con trá -
rio te re mos dois pe sos e duas me di das e fi ca re mos
to lhi dos. Acho que era até o caso de de vol ver para a
Câ ma ra dos De pu ta dos por que re al men te ela agiu
em des con for mi da de com o pro je to de re so lu ção, a
ser ver da de o que es tou di zen do aqui: que há in tro du -
ção de ma té ria nova que não es ta va pre vis ta na Co-
mis são Mis ta.

Para ter mi nar, o prin ci pal pro ble ma – e aí eu pe-
di ria que V. Exª, com sua di li gên cia, e a Mesa do Se-
na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal so lu ci o nas -
sem – é a ins ta la ção das co mis sões. Na ver da de es-
sas co mis sões não es tão se ins ta lan do, não es tão de-
li be ran do, não es tão de ci din do. Então o pro ces so não
sai de vi da men te in for ma do da co mis são e che ga na
Câ ma ra dos De pu ta dos ape nas com as emen das que
fo ram apre sen ta das.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Mas esse pa re ce que fun ci o nou, Exce lên cia.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Não fun ci o nou, Se na dor. A Co mis são Mis ta ape nas

re ce beu as emen das, não de ci diu, não de li be rou.
Então, a Câ ma ra dos De pu ta dos no me ou um re la tor
que apro ve i tou ma té ria que es ta va nas emen das e
ma té ria nova que ele in tro du ziu de acor do com a de li -
be ra ção do Ple ná rio da Câ ma ra.

Era isso, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor

Lú cio Alcân ta ra, a Mesa en ten de esse pro ble ma ri go -
ro sa men te de acor do com o ra ci o cí nio de V. Exª, mas
o Se na do não pode in ter fe rir nas de ci sões da Câ ma -
ra; o Se na do pode fa zer aqui lo que fa re mos, ou seja,
en ca mi nhar a ques tão de or dem de V. Exª que me pa-
re ce ple na men te ju di ci o sa ao Pre si den te da Câ ma ra
para S. Exª, que tam bém se su bor di na a es sas nor-
mas pro vi só ri as, se dê con ta de que, even tu al men te
no ju í zo de S. Exª a Câ ma ra exor bi tou. 

Enquan to isso, a me di da pro vi só ria tra mi ta rá
nor mal men te aqui no Se na do. A Pre si dên cia do Se-
na do sem pre de sig na as co mis sões mis tas ri go ro sa -
men te no pra zo e com o ca len dá rio que deve ser cum-
pri do, ou seja, não há ne nhu ma ne gli gên cia por par te
da Mesa do Se na do.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Lon ge de mim isso, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
não quis in si nu ar isso, es tou ape nas adi an tan do a in-
for ma ção.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– A ne gli gên cia é dos Con gres sis tas.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em
vá ri as opor tu ni da des es ti ve mos nes ta tri bu na do Se-
na do Fe de ral para aler tar so bre o pro ces so que tra mi -
ta va des de o fi nal do ano 2000 na Co mis são de Co-
mér cio Exte ri or do Go ver no ame ri ca no e que vi sa va à
ado ção de san ções con tra a im por ta ção de aço por
par te dos Esta dos Uni dos, fun da men ta das em re i vin -
di ca ções pro ve ni en tes da in dús tria si de rúr gi ca lo ca li -
za da na que le País e em re co men da ções ori gi na das
no Con gres so ame ri ca no.

Nos sa pre o cu pa ção ba se a va-se no fato de que
as me di das pro te ci o nis tas es tu da das (ele va ção de ta-
ri fas de im por ta ção, es ta be le ci men to de co tas e ou-
tras) te ri am efe i to al ta men te ne ga ti vo so bre as ex por -
ta ções bra si le i ras de aço – se tor em que o Bra sil pos-
sui ine quí vo ca ca pa ci da de de com pe ti ção no mer ca -
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do in ter na ci o nal, em fun ção dos in ves ti men tos em
mo der ni za ção tec no ló gi ca e ele va ção de es ca la re a li -
za dos pe las nos sas prin ci pa is uni da des de pro du ção
de aços pla nos e não pla nos. No ano pas sa do, o Bra-
sil em bar cou para o mer ca do ame ri ca no cer ca de
US$730 mi lhões em pro du tos si de rúr gi cos, par ce la
pon de rá vel das ex por ta ções to ta is, que atin gi ram
US$2,3 bi lhões em 2001.

Em pro pos ta apre sen ta da por nós a esta Casa,
foi apro va do pela Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal e, pos te ri or men te, pelo Ple ná rio, re-
que ri men to de apre sen ta ção de mo ção ao Pre si den te 
Ge or ge W. Bush, ao Pre si den te da Câ ma ra dos De-
pu ta dos, John Den nis Has tert, e ao Pre si den te do Se-
na do, Ro bert Byrd, ma ni fes tan do ofi ci al men te a pre o -
cu pa ção do Se na do Fe de ral so bre os efe i tos de le té ri -
os que as anun ci a das me di das po de ri am ter so bre a
eco no mia bra si le i ra. Em 11 de de zem bro de 2001, o
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do, Se na -
dor Ra mez Te bet, en ca mi nhou a mo ção às au to ri da -
des ame ri ca nas ci ta das.

Tam bém evi den ci a mos, na jus ti fi ca ti va da que la
mo ção, a con tra di ção do dis cur so li be ra li zan te de li-
de ran ças da que le país so bre a ne ces si da de de fle xi -
bi li zar mos o flu xo de co mér cio en tre as na ções e a
per ma nên cia de prá ti cas pro te ci o nis tas sem pre que
se to res in ter nos em des van ta gem com pa ra ti va so-
fres sem mais for te men te a con cor rên cia in ter na ci o -
nal den tro das re gras for mal men te acor da das no âm-
bi to da Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio.

Não obs tan te todo o es for ço de sen vol vi do pelo
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, pelo Mi nis té rio do
De sen vol vi men to e Co mér cio Exte ri or e pe los em pre -
sá ri os do se tor (re pre sen ta dos prin ci pal men te pelo
IBS – Insti tu to Bra si le i ro de Si de rur gia), por meio de
in ten sas ges tões e ne go ci a ções man ti das nos úl ti mos 
me ses com au to ri da des da que le País e com seg men -
tos vin cu la dos à in dús tria ame ri ca na de aço, o Go ver -
no dos Esta dos Uni dos anun ci ou, na se ma na pas sa -
da, as san ções a se rem apli ca das às im por ta ções de
la mi na dos a frio pro ve ni en tes do Bra sil, da Co réia e
da Fran ça, e que so bre ta xa ram es ses pro du tos em
alí quo tas que va ri am de 12,58% a 18,22%. Como se
sabe, o Mé xi co – que já ha via ta xa do o aço bra si le i ro
em 25% – já ana li sa sua ele va ção para 35% como
con se qüên cia da po lí ti ca do país-lí der do Naf ta.

O Go ver no bra si le i ro, por in ter mé dio do pro nun -
ci a men to do Mi nis tro Cel so La fer e do Exce len tís si mo 
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que
Car do so, res pon deu pron ta men te às san ções im pos -
tas, re que ren do ma i or equi lí brio das au to ri da des

ame ri ca nas e anun ci an do o en ca mi nha men to de re-
cur so à Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio.

Di an te dos fa tos re la ta dos, jul ga mos que o Se-
na do Fe de ral tam bém deva ma ni fes tar-se pro tes tan -
do con tra a am bí gua po si ção dos Esta dos Uni dos em
pra ti ca rem po lí ti cas de res tri ção ao co mér cio in ter na -
ci o nal, com sé ri os pre ju í zos para os pa í ses da Amé ri -
ca La ti na e, ao mes mo tem po, de fen de rem a união
co mer ci al dos pa í ses do con ti nen te em tor no da Alca
– Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas.

É opor tu na e im por tan te a ma ni fes ta ção do Se-
na do Fe de ral, con si de ran do tam bém, e so bre tu do, o
efe i to cas ca ta das res tri ções ame ri ca nas às im por ta -
ções de aço, que já in flu en ci am po lí ti cas de igual teor
por par te de ou tros blo cos eco nô mi cos e pa í ses, a
exem plo da Co mu ni da de Eu ro péia.

Assim, Sr. Pre si den te, es ta mos en ca mi nhan do
à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o -
nal e à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na -
do Fe de ral re que ri men to de mo ção apre sen tan do os
pro tes tos do Le gis la ti vo bra si le i ro às au to ri da des
ame ri ca nas, ma ni fes ta ção essa que visa tam bém
apo i ar e res pal dar o po si ci o na men to do Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res e do Mi nis té rio do De sen vol -
vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or so bre a ques-
tão, en fa ti zan do que as re fe ri das me di das pro te ci o -
nis tas cer ta men te te rão con se qüên ci as po lí ti cas ne-
ga ti vas para o en ca mi nha men to das ges tões que vi-
sam à or ga ni za ção da Alca.

Tam bém es ta mos pro pon do uma au diên cia pú-
bli ca, a ser re a li za da na Co mis são de Re la ção Exte ri -
o res e De fe sa Na ci o nal do Se na do Fe de ral, com o ob-
je ti vo de dis cu tir essa ques tão com as au to ri da des
bra si le i ras, com a Pre si den te do Insti tu to Bra si le i ro de
Si de rur gia, Drª Ma ria Síl via Bas tos Mar ques, e com o
Pre si den te da Com pa nhia Si de rúr gi ca de Tu ba rão,
Dr. José Arman do de Fi gue i re do Cam pos.

Mu i to obri ga do. 
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha,
por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, em
com pa nhia do emi nen te Se na dor Se bas tião Ro cha,
es ti ve hoje na pre sen ça do Mi nis tro da Jus ti ça, com o
fito de le var a pro pos ta da Sub co mis são do Ido so, vin-
cu la da à Co mis são de Assun tos So ci a is, para cri a -
ção, no âm bi to do Mi nis té rio da Jus ti ça, do Con se lho
Na ci o nal do Ido so. 
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Ora, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a
ques tão re la ci o na da ao ido so, ba li za da pela Lei nº
8.842, teve, na sua con cep ção, os ar ti gos que di zi am
res pe i to à cri a ção do Con se lho Na ci o nal do Ido so ve-
ta dos pelo fato de ser aque le ins tru men to le gal ori gi -
ná rio do Po der Le gis la ti vo, e o Con se lho do Ido so é
ma té ria que deve ser ori un da do Po der Exe cu ti vo. 

Por essa ra zão, con si de ra mos de fun da men tal
im por tân cia essa vi si ta de es tí mu lo ao Mi nis tro Aloy-
sio Nu nes para a cri a ção do Con se lho Na ci o nal do
Ido so, com o ob je ti vo de ava li ar e ba li zar a po lí ti ca
hoje em prá ti ca de apo io e va lo ri za ção do ido so e, so-
bre tu do, o es for ço que se de sen vol ve em di ver sas
ins ti tu i ções pú bli cas ou pri va das, com vis tas à sua re-
in ser ção no mer ca do de tra ba lho, ao seu con ví vio
com a so ci e da de e com as ati vi da des di ver sas. 

Sr. Pre si den te, so mos um país em que a apo-
sen ta do ria com pul só ria se dá aos 70 anos, e, até há
pou co tem po, a Pre vi dên cia per mi tia apo sen ta do ria
aos 45 anos, o que era in com pa tí vel com a re a li da de
bra si le i ra. Isso mu dou de for ma acen tu a da, em ra zão
das pro mo ções so ci a is, dos in ves ti men tos nas con di -
ções fí si cas do ci da dão bra si le i ro; e gra ças aos avan-
ços da ciên cia e da tec no lo gia em be ne fí cio da me di -
ci na e da sa ú de, per mi tiu-se que a ex pec ta ti va do
povo bra si le i ro am pli as se ra pi da men te de 50 para 70
anos.

Por essa ra zão, o es ta be le ci men to do Con se lho
Na ci o nal do Ido so, a exem plo do que já co me ça a
ocor rer com Esta dos e Mu ni cí pi os que, in ci ta dos pela
Sub co mis são, es tão cri an do esse Con se lho no seu
âm bi to, dará uma con tri bu i ção mu i to gran de para o
aten di men to a um seg men to da so ci e da de que cres-
ce a olhos vis tos. Hoje, há cer ca de 15 mi lhões de bra-
si le i ros com mais de 60 anos. Uma pro je ção in di ca
que, nos pró xi mos vin te anos, se gu ra men te, es ta re -
mos fa lan do em 18% da po pu la ção bra si le i ra ou algo
em tor no de 35 a 40 mi lhões de bra si le i ros com mais
de 60 anos que pre ci sam ter a sua vida na so ci e da de
re e xa mi na da, ou seja, as prá ti cas e as po lí ti cas apli-
ca das re vis tas.

Por tan to, gos ta ria de re gis trar, nes ta tar de, a
pre sen ça po si ti va e a re cep ti vi da de de mons tra da
pelo Mi nis tro Aloy sio Nu nes Fer re i ra aos re pre sen tan -
tes da Sub co mis são do Ido so que fo ram lhe pro por a
cri a ção do Con se lho Na ci o nal do Ido so. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Sr as e Srs

Se na do res, pa re ce evi den te a fal ta de quo rum para
de li be ra ção. Nes ta hi pó te se, sus pen de mos a apre ci a -
ção da Ordem do Dia e vol ta mos à lis ta de ora do res.

É a se guin te a Ordem do Dia cuja
apre ci a ção é adi a da:

– 1 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 9, de 2001, que dis põe so bre o alon ga men to de
dí vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que tra ta a Lei
nº 9.138, de 29 de no vem bro de 1995, e dá ou tras pro-
vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Con fú cio Mou ra, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do pela apre-
sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de
2002, in cor po ran do as Emen das nºs 12 e 28, e con-
trá rio às Emen das nºs 1 a 11, 13 a 27.

– 2 –

REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
20, de 2002, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, in clu são na
Ordem do Dia do Pro je to de Lei do Se na do nº 96, de
2001, que dis põe so bre as ope ra ções com re cur sos
dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do
Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te, de que tra ta a
Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989, e dá ou tras
pro vi dên ci as, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos se en con tra es go ta do.

– 3 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 125, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos

do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, 
com bi na do com o art. 353, pa rá gra fo

úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº 5.526/2001, na Casa de ori-
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que, al-
te ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro de
1980, que dis põe so bre o Esta tu to dos Mi li ta res, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

– 4 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 28, de 2002 –

art. 336, II, com bi na do com o art. 338, IV,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 1, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
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Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 58, de 2002, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los
Ju ni or, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam-
pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi-
va len te a até cem mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 5 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 29, de 2002 –

art. 336, II, com bi na do com o art. 338, IV,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 2, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 59, de 2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá,
com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos), que
au to ri za a União a con ce der ga ran tia à ope ra ção de
cré di to ex ter no, a ser ce le bra da en tre o Ban co Na ci o nal
de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES e o
“Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC”, no
va lor equi va len te a até tre zen tos mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 271, de 2000 (nº 548/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Ra di o clu be Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Jus sa ra, Esta do de Go iás,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 2, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 320, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 320, de 2001 (nº 768/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -

fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 5, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 398, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 398, de 2001 (nº 740/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Trans con ti nen tal Ltda. para ex-
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Este io, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 46, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer-
nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, co mu ni co aos Srs. Se na do res
mem bros da Co mis são Espe ci al Mis ta de Se gu ran ça
Pú bli ca a re a li za ção de uma re u nião às 17 ho ras.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, de an te mão,
sa ú do, com mu i to en tu si as mo, a pre sen ça do Prín-
ci pe Char les, o Prín ci pe de Ga les, no meu Esta do,
To can tins. O Prín ci pe, que tem se mos tra do um ami-
go da eco lo gia e, so bre tu do, um ami go do Bra sil, na
sua ter ce i ra vi a gem ao nos so País, fez ques tão de
vi si tar os pro je tos eco ló gi cos que vêm sen do im-
plan ta dos em nos so Esta do, como o Pro je to Can gu -
çu, de se qües tro de car bo no, fi nan ci a do por or ga -
nis mos do Re i no Uni do. Por tan to, é com mu i to pra-
zer e sa tis fa ção que sa ú do o Prín ci pe Char les, her-
de i ro do tro no da Ingla ter ra, que, em sua vi si ta ao
Bra sil, fez ques tão de ir à Ilha do Ba na nal, ve ri fi car
os pro je tos eco tu rís ti cos e de se qües tro de car bo no 
em an da men to no nos so Estado.

Já que es ta mos fa lan do em eco lo gia, re cen te -
men te, ocu pei esta tri bu na para fa zer um aler ta so bre
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os en tra ves am bi en ta is que se an te põem ao avan ço
da cons tru ção da Hi dro via To can tins-Ara gua ia. 

Hoje, Sr. Pre si den te, que ro de i xar re gis tra da a
mi nha sa tis fa ção pela re to ma da dos in ves ti men tos
em tor no da Fer ro via Nor te-Sul – pro je to es tra té gi co à
in ter mo da li da de de trans por tes em vias de cons tru -
ção nos Esta dos do To can tins, Ma ra nhão, Go iás,
Mato Gros so e Pará –, pelo qual mu i to te nho lu ta do
ao lado de vá ri os Par la men ta res e au to ri da des do
Exe cu ti vo.

No iní cio de ja ne i ro pas sa do, foi fe i to o lan ça -
men to das obras do pri me i ro tre cho da fer ro via no ter-
ri tó rio go i a no. São 40 qui lô me tros que par tem da ci-
da de de Aná po lis, em di re ção a Pe tro li na de Go iás.

No To can tins, Sr. Pre si den te, o tre cho de 37 qui-
lô me tros que liga Agui ar nó po lis, di vi sa en tre To can -
tins e Ma ra nhão, a Dar ci nó po lis en con tra-se em es tá -
gio bas tan te avan ça do, de ven do ser con clu í do em se-
tem bro vin dou ro.

A pon te fer ro viá ria so bre o rio To can tins, en tre
Agui ar nó po lis, no To can tins, e Estre i to, no Ma ra nhão,
já po de rá ser ina u gu ra da em abril pró xi mo.

Da mes ma for ma, a Pla ta for ma Mul ti mo dal de
Agui ar nó po lis de ve rá ser con clu í da tam bém em abril
pró xi mo, ou seja, no pró xi mo mês, po den do en trar em
ope ra ção no se gun do se mes tre des te ano.

Como é sa bi do, o tre cho da fer ro via que vai de
Estre i to a Aça i lân dia, no Ma ra nhão, e que cru za com
a Estra da de Fer ro Ca ra jás, já está to tal men te con clu -
í do.

Ao fi nal de ja ne i ro pas sa do, foi lan ça do o edi tal
de con cor rên cia pú bli ca para a cons tru ção de um per-
cur so de 58 qui lô me tros en tre os Mu ni cí pi os to can ti -
nen ses de Dar ci nó po lis e Ara gua í na – tre cho que to-
ta li za rá cer ca de 100 qui lô me tros ao fi nal. A cons tru -
ção des se tre cho tem cus to es ti ma do de R$117 mi-
lhões e de ve rá ser ini ci a da em mar ço ou abril pró xi mo. 
To das as li cen ças am bi en ta is já fo ram ex pe di das para
que os tra ba lhos se de sen vol vam sem qua is quer en-
tra ves, por tan to, po de rão ini ci ar-se ain da este mês.

Se gun do in for ma ção con ti da em edi ção re cen te 
de no ti ciá rio do To can tins, Sr. Pre si den te, até o dia 25
do mês de fe ve re i ro pró xi mo pas sa do, nada me nos
que 18 das ma i o res em pre sas cons tru to ras do País já
ha vi am ad qui ri do os edi ta is de li ci ta ção para par ti ci -
pa rem da Con cor rên cia nº 001/02, a qual tem como
ob je ti vo a cons tru ção do tre cho to can ti nen se da Fer-
ro via Nor te-Sul que li ga rá o Mu ni cí pio de Dar ci nó po lis 
a Ara gua í na.

Li no no ti ciá rio do meu Esta do que a Va lec abri-
rá os en ve lo pes dos con cor ren tes, 14 fir mas de por te
no ramo em nos so País.

A en tre ga das pro pos tas es ta va mar ca da exa ta -
men te para o dia de hoje, 05 de mar ço, e a pre vi são é
que já na pri me i ra quin ze na de abril as obras se jam
ini ci a das. É pos sí vel que o pri me i ro sub tre cho a ser
con tra ta do es te ja con clu í do em se tem bro do cor ren te
exer cí cio.

A cons tru ção des se novo tre cho pos si bi li ta rá o
em bar que da pro du ção das di ver sas re giões do Esta-
do que dis tam, em mé dia, 500 qui lô me tros da Nor-
te–Sul e, a par tir de 2003, por in ter mé dio do Por to de
Ita qui, no Ma ra nhão, es ta rá vi a bi li zan do o trans por te
para o mer ca do ex ter no.

Ain da de acor do com in for ma ções co lhi das nos
prin ci pa is jor na is do To can tins, os edi ta is de mo de la -
gem eco nô mi ca e fi nan ce i ra, que pos si bi li ta rão a con-
tra ta ção das em pre sas que fa rão os es tu dos ne ces -
sá ri os para a pri va ti za ção da Fer ro via Nor te–Sul, se ri -
am lan ça dos ain da nes te mês pelo Mi nis té rio dos
Trans por tes. Há que se ad mi tir, to da via, que a cri a ção
da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres, re-
cen te men te apro va da pelo Con gres so Na ci o nal, com
a sua con se qüen te ins ta la ção, de ve rá oca si o nar um
pe que no re tar da men to da que la pro vi dên cia.

Após o lan ça men to de tais edi ta is, o pró xi mo
pas so será o en vio dos es tu dos con tra ta dos ao Con-
se lho Na ci o nal de De ses ta ti za ção, que ana li sa rá e
de fi ni rá o mo de lo a ser ado ta do para a pri va ti za ção
da Fer ro via Nor te–Sul.

Com a pri va ti za ção, Sr. Pre si den te, a Va lec –
em pre sa es ta tal atu al men te res pon sá vel pela cons-
tru ção da fer ro via – re pas sa rá seus en car gos à ini ci a -
ti va pri va da. Essa é uma ma ne i ra in te li gen te de pri va -
ti zar.

Vá ri os gru pos na ci o na is e in ter na ci o na is já ma-
ni fes ta ram in te res se na li ci ta ção de pri va ti za ção da
fer ro via, a exem plo da Com pa nhia Vale do Rio Doce;
da So ci e té Na ci o na le de Che mins de Fer Fran ça is
(SNCF) e da Ca ma ra il ca na den se – se gun do in for -
ma ções da Pre si dên cia da Va lec.

O va lor da con ces são da Fer ro via Nor te–Sul
está es ti ma do em US$1,4 bi lhões. Espe ra-se que a
em pre sa ven ce do ra da li ci ta ção ter mi ne a cons tru ção 
da fer ro via para, em se gui da, po der ope rá-la du ran te
50 anos, pra zo pror ro gá vel por igual pe río do.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, V.Exª me per mi te um apar te? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Se-
na dor Le o mar Qu in ta ni lha, com mu i ta hon ra.
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O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, em bo ra par ti ci pan do de ou tras
con ver sas pa ra le las, não me des cu i dei do pro nun ci a -
men to de V. Exª, da ma i or im por tân cia, no meu en ten -
di men to, que deve efe ti va men te cha mar a aten ção da
Casa e do Bra sil pelo seu sig ni fi ca do. To can tins, Esta-
do que te mos a hon ra de re pre sen tar nes ta Casa, tem
ca pi ta ne a do a luta pela im plan ta ção des sa mo dal fer-
ro viá ria no País, que mu da rá de fi ni ti va men te a ma triz
de trans por te no Bra sil. Nos so País sem pre pri vi le gi -
ou a mo dal ro do viá ria, a mais cara do mun do e que
pre ju di ca, so bre tu do, os Esta dos in te ri o ra nos, como é
o caso do To can tins. Se na dor Car los Pa tro cí nio, con ti -
nu a re mos nes sa luta, in ci tan do to dos os com pa nhe i -
ros. Aqui, há mu i tos Par la men ta res – para não di zer
toda a Casa – in te res sa dos nes sa ca u sa, sa ben do
que a im plan ta ção da Fer ro via Nor te–Sul não é uma
mera as pi ra ção re gi o nal, mas é de in te res se na ci o -
nal, por que in te gra di ver sas re giões im por tan tes des-
te País e vai, se gu ra men te, no caso do Mato Gros so,
prin ci pal men te do nor te do Esta do, do sul do Ma ra -
nhão, do oes te da Ba hia, de todo o Esta do do To can -
tins e do Esta do de Go iás, eli mi nar des sa re gião a
van ta gem com pa ra ti va que têm os gran des cen tros
com re la ção aos cus tos ope ra ci o na is da nos sa re-
gião. Por tan to, tem V. Exª a mi nha so li da ri e da de e a
de to dos aque les com pa nhe i ros que que rem ver o
Bra sil no tri lho do de sen vol vi men to, no tri lho do pro-
gres so. É com uma in fra-es tru tu ra mo der na e uti li zan -
do mo da is mais ba ra tas que ha ve re mos de con se guir
isso.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, emi nen te Se na dor Le o -
mar Qu in ta ni lha, no bre de fen sor e re pre sen tan te do
Esta do do To can tins, um dos gran des in te res sa dos
na con ti nu i da de e na con clu são das obras da Fer ro via 
Nor te-Sul.

Qu e ro as se gu rar, no bre Se na dor, que es ta re -
mos dan do exem plo para o Bra sil, quan do a Fer ro via
Nor te-Sul es ti ver con clu í da, quan do a hi dro via ti ver
sido fi nal men te li be ra da por al gu mas or ga ni za ções
não-go ver na men ta is que es tão pro cu ran do pro cras ti -
nar a re a li za ção, as obras de vi a bi li za ção da Hi dro via
To can tins-Ara gua ia. Jus ta men te na que la con fluên cia
onde se en con tram ro do via, hi dro via e fer ro via, ali ha-
ve rá um dos ma i o res pó los de de sen vol vi men to do
País, uma das ma i o res ci da des bra si le i ras, por que
será exa ta men te a ori gem, a mo der ni da de. Isso per-
mi ti rá que o bra si le i ro apro ve i te suas po ten ci a li da des
para tor nar o Bra sil cada vez mais com pe ti ti vo. 

Te mos um es tu do o qual as se gu ra que se for uti-
li za da essa in ter mo da li da de de trans por te, e não a ro-

do viá ria, o pre ço de uma to ne la da de soja, ou de qual-
quer ou tro pro du to, po de rá di mi nu ir em até 30 dó la -
res.

V. Exª sem pre lu tou por essa ca u sa jus ta de de-
sen vol vi men to não só da Re gião Nor te, mas de todo o
Bra sil por que, ins ta lan do-se essa in ter mo da li da de de
trans por te, es ta re mos mu i to mais pró xi mos dos gran-
des por tos da Eu ro pa e, no fu tu ro, po de re mos es tu dar 
e vi a bi li zar a sa í da para o Pa cí fi co para co lo car mos o
Bra sil, de uma vez por to das, como uma das ma i o res
na ções for ne ce do ras de ali men tos e ou tros bens de
con su mo.

Agra de ço, por tan to, a par ti ci pa ção de V. Exª.
De acor do com o pro je to ori gi nal, a ex ten são da

Fer ro via Nor te-Sul é es ti ma da em 2.066 qui lô me tros
en tre Aná po lis (Go) e Be lém do Pará. Ao seu tér mi no,
terá ca pa ci da de de trans por tar anu al men te 12,4 mi-
lhões de to ne la das de car ga.

Des de já, Sr. Pre si den te, pode-se pre ver en tre
os prin ci pa is pro du tos a se rem trans por ta dos no sen-
ti do nor te-sul os se guin tes: mi né ri os, pro du tos agrí co -
las e agro in dus tri a is, pro du tos flo res ta is. Já no sen ti -
do sul-nor te, po dem-se des ta car: com bus tí ve is, fer ti li -
zan tes e car gas em ge ral.

Sr. Pre si den te, que ro des ta car o apo io po lí ti co
que a Ban ca da fe de ral to can ti nen se con fe riu para
que a cons tru ção da fer ro via ti ves se con ti nu i da de, ao
apre sen tar emen da ao Orça men to Ge ral da União,
com su ces so, no va lor de R$19,5 mi lhões, des ti na dos 
ao tre cho em ques tão.

Dada a gran di o si da de da obra, é ne ces sá rio, to-
da via, que todo o con tin gen te de Par la men ta res re-
pre sen tan tes dos Esta dos en vol vi dos es te ja vi gi lan te
na de fe sa da in te gra li da de de mais essa im por tan te
in cur são de sen vol vi men tis ta no in te ri or bra si le i ro.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, o Sr. . Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da su ces si va men te pe los Srs. Anto nio 
Car los Va la da res, 2º Vice-Pre si den te e Mo-
za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Lind berg Cury.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a His tó ria nem
sem pre é jus ta com aque les que dela par ti ci pam. Há
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oito anos, o País con vi via com o fan tas ma da hi pe rin -
fla ção, na casa de dois dí gi tos por mês. O di nhe i ro su-
a do dos tra ba lha do res vi ra va pó de um mês para o
ou tro. As in dús tri as so fri am com os al tos ju ros ban cá -
ri os e o co mér cio fe cha va as por tas di an te da cri se
que se alas tra va pe los qua tro can tos do País. Era um
ce ná rio de ca tás tro fe.

Foi quan do o en tão Mi nis tro da Fa zen da Fer-
nan do Hen ri que Car do so lan çou o Pla no Real. Co ra -
jo sa men te, o Par ti do da Fren te Li be ral apo i ou o Pla no 
des de o seu iní cio, sem ja ma is ques ti o nar a pos si bi li -
da de de fra cas so e vo tan do as re for mas ne ces sá ri as
para a sua im ple men ta ção. Eram dias de an gús tia por
par te da gran de ma i o ria da po pu la ção bra si le i ra, can-
sa da do fra cas so dos pla nos eco nô mi cos an te ri o res,
que so men te de i xa ram pre ju í zos e in cer te zas.

O PFL não ti tu be ou. Enquan to par ce la sig ni fi ca -
ti va dos di ri gen tes po lí ti cos se ne ga va a dar o apo io
ne ces sá rio para a con se cu ção do Pla no, o PFL se ali-
nhou pron ta men te para que o País con se guis se fi nal -
men te ven cer o mons tro in fla ci o ná rio que cor ro ía os
des ti nos de toda a Na ção. Tra ba lha mos pela es ta bi li -
da de eco nô mi ca e avan ço so ci al como ne nhum ou tro
ali a do do Go ver no Fer nan do Hen ri que se dis pôs a lu-
tar. Vo ta mos as re for mas e pro je tos ne ces sá ri os para
que o Bra sil su pe ras se as di fi cul da des e en tras se no
sé cu lo XXI como um País com pe ti ti vo, com eco no mia
es tá vel e avan ços so ci a is nun ca an tes con quis ta dos.
Aju da mos a cons tru ir o fu tu ro.

Srªs e Srs. Se na do res, é de se es tra nhar, por-
tan to, a ação ras te i ra, pla ne ja da nas som bras por par-
ce la des te mes mo Go ver no que o PFL tan to apo i ou,
con tra nos sos ma i o res qua dros par ti dá ri os. A ação
que a Po lí cia Fe de ral de sen ca de ou na se ma na pas-
sa da em São Luís, no Ma ra nhão, con tra em pre sa do
ma ri do da Go ver na do ra Ro se a na Sar ney, so men te
mos tra o de ses pe ro e o des pre pa ro da que les que
sem pre tra ba lha ram con tra este Go ver no, mes mo
dele par ti ci pan do. Bus cam, em be ne fí cio pró prio, jo-
gar água aba i xo um tra ba lho cons tru í do ao lon go dos
anos, em prol de um País me lhor.

Não es tou aqui de fen den do im pu ni da de de
quem quer que seja e mu i to me nos a in ter rup ção das
in ves ti ga ções. Enten do que a in ves ti ga ção das fra u -
des na ex tin ta Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to
da Ama zô nia (Su dam) deve con ti nu ar. Os cul pa dos
de vem ser pu ni dos e o di nhe i ro to ma do in de vi da men -
te deve ser de vol vi do aos co fres pú bli cos. Estou, sim,
ques ti o nan do a ma ne i ra como vêm sen do fe i tas as
co i sas, que bus cam ape nas pre ju di car a ima gem de
pes so as que têm tra ba lha do pelo Bra sil e es tão bem
po si ci o na das nas pes qui sas de in ten ção de voto para

Pre si den te da Re pú bli ca nes te ano. O jogo é sujo e
deve ser de nun ci a do. Não po de mos ja ma is com pac -
tu ar com ações des se tipo e que têm ape nas o efe i to
de fra gi li zar o Go ver no e que brar uma ali an ça vi to ri o -
sa que, nes ses úl ti mos oito anos, con quis tou avan ços 
in ve já ve is em to dos os in di ca do res eco nô mi cos e so-
ci a is do País.

Srªs e Srs. Par la men ta res, o PFL me re ce res pe -
i to pela sua tra je tó ria ao lon go des ses anos de sua
exis tên cia. Nun ca nos fur ta mos à luta, mas uma luta
cla ra, sem ro de i os e tra i ções. Só as sim se con se gue
cons tru ir um País, com trans pa rên cia e ho nes ti da de.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de in for mar à Casa que
hoje, pela ma nhã, du ran te a re u nião da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, foi en ca mi nha do um re que ri -
men to de au to ria do Se na dor La u ro Cam pos, do Dis-
tri to Fe de ral, o qual sub me tia à apre ci a ção de to dos
os Par la men ta res, de to dos os Se na do res par ti ci pan -
tes da que la Co mis são, a apro va ção de aber tu ra de
au diên cia pú bli ca que des se opor tu ni da de à Ford de
es cla re cer, pe ran te o Cade, a Se cre ta ria de De fe sa
Eco nô mi ca, a Re ce i ta Fe de ral e a Abe dif – Asso ci a -
ção Bra si le i ra dos ex-Dis tri bu i do res da Ford –, por
que pro mo veu o gran de de se qui lí brio eco nô mi co en-
tre os re ven de do res, pro mo ven do a fa lên cia de cer ca
de 320 re ven de do res ca das tra dos em todo o País, ca-
u san do pre ju í zo à nos sa eco no mia e ge ran do de sem -
pre go em to das as ci da des do in te ri or, onde cer ca de
50 mil tra ba lha do res es pe ci a li za dos fi ca ram à mar-
gem do mer ca do de tra ba lho. Essa au diên cia pú bli ca
de ve rá ser mar ca da em bre ve pela pró pria Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos. Tra go essa in for ma ção, em
pri me i ra mão, ao ple ná rio do Se na do e agra de ço a V.
Exª a opor tu ni da de de tra zer in for ma ções des sa na tu -
re za a esta Casa.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho hoje a esta
tri bu na ma ni fes tar a mi nha in dig na ção e a mi nha sur-
pre sa com o que está ocor ren do no Bra sil e, es pe ci al -
men te, no Con gres so Na ci o nal. Re fi ro-me à de ci são
to ma da pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, a meu ver ab-
so lu ta men te ile gal, pos to que não ti nha o di re i to, a
com pe tên cia de tomá-la. Des res pe i tou o Con gres so
Na ci o nal, to das as li de ran ças par ti dá ri as do Se na do
da Re pú bli ca e da Câ ma ra dos De pu ta dos, a Cons ti -
tu i ção bra si le i ra, sur pre en den do a Na ção.
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Num pri me i ro mo men to, hou ve uma re a ção mu i -
to gran de. As li de ran ças dos di ver sos par ti dos se ma-
ni fes ta ram con tra ri a men te a essa de ci são. Aos pou-
cos, to da via, per ce be mos uma es pé cie de con for mis -
mo com essa mu dan ça ra di cal na le gis la ção ele i to ral
que quer o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral pro mo ver.

Te nho lido mu i to os jor na is nes ses úl ti mos dias,
mais do que nun ca, e ob ser va do os acon te ci men tos.
Per ce bo, Sr. Pre si den te, que tudo in di ca que a de ci -
são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral é pen sa da, re fle ti -
da, ana li sa da, ar qui te ta da e pla ne ja da por um ho mem 
cuja in te li gên cia não po de mos ne gar, mas de um es-
pí ri to ex tre ma men te ma qui a vé li co. Re fi ro-me ao Pre-
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. To das as in for -
ma ções, to dos os da dos, to dos os ar ti cu lis tas de i xam
no ar a sus pe i ção de que o Pre si den te Fer nan do Hen-
ri que Car do so, usan do de sua in te li gên cia, to man do
de ci sões, in clu si ve sem o co nhe ci men to da Ban ca da
do PSDB no Con gres so Na ci o nal, te ria en tra do em
en ten di men to com o Mi nis tro Nel son Jo bim, Pre si -
den te do Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral. S. Exª con se guiu, 
evi den te men te, con ven cer os Mi nis tros da que le Tri-
bu nal a to mar essa de ci são es ta pa fúr dia, ex tem po râ -
nea, ile gal, usur pa do ra dos po de res do Con gres so
Na ci o nal com o ob je ti vo ní ti do, cla ro e trans pa ren te
de re com por suas for ças po lí ti cas e obri gar os par ti -
dos que lhe dão sus ten ta ção no Con gres so Na ci o nal
– PMDB, PFL, PTB, PPB – a vi rem para o cam po da
com po si ção que exis tiu nas ele i ções de 1998 e que
re e le geu o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

O que me ad mi ra e mais me es pan ta é que o
Par ti do dos Tra ba lha do res – ou tros par ti dos de opo si -
ção tam bém par ti lham da mes ma idéia – co me ça a
ter es pe ran ça e a acre di tar que essa de ci são, que
muda ra di cal men te a re gra do jogo a sete me ses da
ele i ção, pode be ne fi ciá-lo e prin ci pia um atra so no
pro ces so de con tes ta ção des sa de ci são do Su pe ri or
Tri bu nal Ele i to ral.

O pró prio Se na do, ime di a ta men te, logo no dia
se guin te, co lheu as si na tu ras de qua se 60 Se na do res
para pro por uma emen da cons ti tu ci o nal, per mi tin do
que cada Esta do fi zes se a sua com po si ção de acor do 
com os en ten di men tos da sua re gião. Pen sou-se num
de cre to le gis la ti vo em que o Con gres so Na ci o nal re-
vo ga ria a de ci são do Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral; pen-
sou-se em ações de in cons ti tu ci o na li da de des te Tri-
bu nal jun to ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral; pen sou-se
em tudo, mas de re pen te as co i sas co me ça ram a mu-
dar, as re a ções fo ram di mi nu in do. 

O que não dá para com pre en der é o que o Par ti -
do dos Tra ba lha do res não es te ja en xer gan do o ób vio.
Tudo isso que está sen do tra ma do é uma ação mu i to

bem pen sa da, ar qui te ta da e de sen vol vi da no in te res -
se do Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra si le i ra, do seu
can di da to, o nos so Co le ga José Ser ra. O PT ti nha que
en xer gar, nes te mo men to, que o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que sabe como li dar com o PFL, o PMDB, o
PPB e vai sa ber li dar in clu si ve com o PTB, que hoje
ain da está com o can di da to Ciro Go mes.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – Ain da não:
vai fi car, va mos fi car.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Como
se ma ni fes ta o Se na dor Car los Wil son, faço vo tos que
isso de fato ocor ra, mas não é o que pre ten de ram
aque les que de ci di ram por essa ex cres cên cia. 

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – V.Exª fala por
si e pe los ou tros.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Va mos 
de i xar o tem po pas sar para ver quem de nós está com
a ra zão. Va mos es pe rar mais al guns dias.

Se na dor Car los Wil son, per ce bo que isso foi um
pla no bem ar qui te ta do de quem está no po der. O Pre-
si den te Fer nan do Hen ri que tem cons ciên cia, tra ba -
lhou com mu i ta com pe tên cia, nes ses sete anos, sua
re la ção com os par ti dos po lí ti cos que lhe dão sus ten -
ta ção nes ta Casa. Pen sar ou ter a ilu são de que essa
mu dan ça pro vo ca da pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral
pode be ne fi ci ar al gum par ti do de opo si ção é ser ab-
so lu ta men te ino cen te, é não fa zer a aná li se real da
ver da de i ra si tu a ção.

E digo mais: olhem o que o Pre si den te está fa-
zen do com a can di da ta do PFL. Isso não é brin ca de i -
ra; isso não é ca su al.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – E ela é ali a da 
dele.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Não,
ela não é ali a da dele, e fi ca rá iso la da, por que o PFL
vai aban do ná-la. O PFL é um Par ti do que gos ta de es-
tar no Go ver no. O PMDB tam bém, pelo me nos pela
sua ma i o ria. O PPB mais ain da e o PTB, quem sabe,
não será ex ce ção.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so pas-
sou sete anos ne go ci an do com es ses Par ti dos. Sua
Exce lên cia sabe como li dar com eles e sabe como
pen sa a ma i o ria dos seus in te gran tes. Sabe que a
ma i o ria ama o es pa ço do Go ver no, ama os Mi nis té ri -
os, ama os car gos pú bli cos fe de ra is, ama a má qui na
da ad mi nis tra ção para fa zer po lí ti ca – e a po lí ti ca do
pró prio in te res se.

Por mais que não se que i ra di zer, a Go ver na do -
ra Ro se a na Sar ney está numa si tu a ção de ex tre ma
di fi cul da de. A sus pe i ção so bre ela foi le van ta da no
País in te i ro. A ques tão é mu i to mais gra ve do que se
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pen sa. E o que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que está
di zen do? Que es tão fa zen do tem pes ta de em copo
d’água, que os com pa nhe i ros do PFL de i xem a Ro se -
a na para lá e que dêem con ti nu i da de à par ti ci pa ção
nes te Go ver no. É nis so que Sua Exce lên cia está tra-
ba lhan do.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que co nhe ce mais
a Opo si ção do que ela pró pria se co nhe ce. Re pi to:
não se pode ne gar a in te li gên cia des se ho mem, a sua
ca pa ci da de, o seu pla ne ja men to ma qui a vé li co para
con ti nu ar à fren te do Po der nes te País. Qual é o ob je -
ti vo de Sua Exce lên cia? Tra zer de vol ta to dos os Par ti -
dos que lhe dão sus ten ta ção no Go ver no e, pro va vel -
men te, atin gi rá o seu ob je ti vo.

O PSDB já tem o seu can di da to. O PMDB está
no meio de uma con fu são, mas a sua ma i o ria in te gra
o Go ver no. O PFL ti nha – eu dis se ”ti nha“ – uma can-
di da ta, que eu du vi do que per sis ta, que con ti nue di an -
te dos fa tos ex pos tos a pú bli co.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que sabe que não
per de rá o PFL, que tem qua tro Mi nis té ri os na Re pú -
bli ca, que está acos tu ma do ao dia-a-dia do Po der.

Sua Exce lên cia con ten ta uns e ou tros: cha ma o
pes so al do PMDB de Go iás de um lado, cha ma o do
PSDB do ou tro, apa ra as di ver gên ci as, aten de um
numa co i sa, aten de um em ou tra e, no fi nal das con-
tas, meu caro Tião Vi a na, o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que con se gue unir to das as for ças po lí ti cas em
tor no de si, e tal vez con si ga re ti rar o PTB do Ciro Go-
mes. Então re u ni rá o PTB, o PPB, o PSDB, o PFL e o
PMDB em um bar co só, aten den do à ne ces si da de de
um aqui e de ou tro ali, co lo can do ar ti cu la do res para
ne go ci ar di ver gên ci as em um e ou tro Esta do.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que está acos tu -
ma do a tra ba lhar com fi si o lo gis mo po lí ti co. Sua Exce-
lên cia sabe o que faz quan do fere a Go ver na do ra Ro-
se a na Sar ney de mor te; sabe que o PFL não fi ca rá ao
lado dela, pelo me nos o PFL como um todo, o PFL do
co man do. O PMDB tem as suas áre as re vo lu ci o ná ri -
as; o PFL tam bém as tem, mas não são os que man-
dam, que de ci dem.

Por ou tro lado, Sua Exce lên cia co nhe ce a Opo-
si ção. Re ti ra o PTB do Ciro Go mes, en fra que cen do-o; 
e os com pa nhe i ros do PT es tão vi ven do a ilu são de
que um pla ne ja men to tão bem en gen dra do, algo tão
ma qui a vé li co pode ser vir aos seus in te res ses. Nun ca
vi tan ta ino cên cia em mi nha vida.

E o Pre si den te Fer nan do Hen ri que sabe que
nós, da Esquer da, so mos mais ra di ca is em nos sas
con vic ções, so mos mais te i mo sos e, às ve zes, até
acre di ta mos em co i sas im pos sí ve is. Sua Exce lên cia

sabe que, di fi cil men te, o Ciro Go mes de sis ti rá de sua
can di da tu ra, ain da que per ca o PTB. Sabe que o Ga-
ro ti nho e o PSB, di fi cil men te, de sis ti rão de sua can di -
da tu ra, ain da que te nham de sair so zi nhos. E sabe
que o PT tam bém, di fi cil men te, de sis ti rá de sua can di -
da tu ra.

Por tan to, o pla no do Pre si den te Fer nan do Hen-
ri que é ter can di da to úni co, com to das es sas for ças
po lí ti cas re u ni das, com gran des pa lan ques ele i to ra is
nos vá ri os Esta dos bra si le i ros, e ver a Opo si ção en-
trar para a luta di vi di da, ra cha da.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na dor Ade mir Andra de?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço
V. Exª com mu i to pra zer, Se na dor Car los Wil son.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – Se na dor
Ade mir Andra de, de se jo co la bo rar com essa ava li a -
ção que está fa zen do. Vejo que V. Exª tem uma bola
de cris tal e, por isso, sabe o que vai acon te cer nes te
País. Nós que não sa be mos gos ta ría mos de sa ber se
V. Exª ga ran te a can di da tu ra do Ga ro ti nho, já que V.
Exª sabe até o que vai acon te cer com o PTB, que é o
meu Par ti do.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Aguar-
do o tér mi no do apar te de V. Exª para, en tão, res pon -
der, com mu i to pra zer.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – Como di zia, o
PTB é o meu Par ti do e, por essa ra zão, in for mo V. Exª
de que, há pou co, fi ze mos uma re u nião. E o PTB é o
úni co Par ti do que se po si ci o nou em tor no de uma ali-
an ça. Só exis te um can di da to à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca que tem ali an ça fe cha da com três Par ti dos: o
Ciro Go mes. Com todo o ca ri nho e res pe i to que te nho
por V. Exª, cre io que nós, da Opo si ção, de ve ría mos
es tar pro cu ran do en con trar ca mi nhos para en fren tar
essa de ci são ca su ís ti ca do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. 
Con cor do in te gral men te com V. Exª quan do diz que
essa de ci são não foi to ma da para nos be ne fi ci ar, Par-
ti dos de opo si ção. Mas essa ava li a ção que V. Exª está
fa zen do, per doe-me, não aju da. V. Exª está fa zen do
um jul ga men to pre con ce i tu o so, an te ci pa do em re la -
ção a ou tros Par ti dos que es tão bus can do cons tru ir
al ter na ti vas para der ro tar, sim, o can di da to do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, nas ele i ções do
dia 6 de ou tu bro. Ouvi, in clu si ve, de pes so as im por -
tan tes do PSB que essa de ci são do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral in vi a bi li zou com ple ta men te a can di da tu ra do
Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho, por que o PSB dis põe 
de um res tri to tem po de te le vi são. E já li tam bém, nos
jor na is, V. Exª, bas tan te cho ca do com a de ci são do
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TSE, ale gan do o se guin te: ”in vi a bi li za ram a mi nha
can di da tu ra lá no Esta do do Pará“.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Res-
pon do a V. Exª, com mu i to pra zer, Se na dor Car los
Wil son.

Tor ço para que V. Exª es te ja mais cer to do que
eu, e tor ço mu i to. Esse é o meu de se jo.

Qu an do faço essa aná li se, te nho um ob je ti vo:
que nós não nos aco mo de mos com esse ab sur do,
com essa ex cres cên cia des sa de ci são do Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral.

O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral foi ar bi trá rio, foi vi o -
len to, foi des res pe i to so com o Con gres so Na ci o nal, e
não con si go con for mar-me com a aco mo da ção dos
po lí ti cos di an te des se fato.

Qu an do faço uma aná li se des se tipo, não es tou
tor cen do para que isso acon te ça; es tou des cre ven do
a in ten ção do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so e de seus ali a dos. Sei que o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que tra ta com es ses Par ti dos, há sete anos, de
ma ne i ra ex tre ma men te com pe ten te e fi si o ló gi ca – e V.
Exª sabe dis so. São sete anos de tra ta men to e de vi-
tó ria. E ago ra Sua Exce lên cia quer en qua drar es ses
Par ti dos na po si ção de to dos es ta rem apo i an do o seu
can di da to. Eu gos ta ria de não es tar cer to. E se não
der ru bar mos essa es drú xu la, in com pe ten te, ir res -
pon sá vel e usur pa do ra de ci são do Su pe ri or Tri bu nal
Ele i to ral, po de rá acon te cer tudo o que es tou di zen do
aqui. O tem po vai mos trar a V. Exª. Tor ço para es tar er-
ra do, mas foi esse o pla no do Go ver no. Não adi an ta o
Go ver no que rer ban car o ino cen te nes te pro ces so!
Não adi an ta o Go ver no di zer que não ti nha co nhe ci -
men to dos fa tos que acon te ce ram com a Go ver na do -
ra Ro se a na Sar ney. Qu an do pren de ram o ex-Se na -
dor Ja der Bar ba lho, já se di zia que era um avi so ao
Se na dor José Sar ney. Pa re ce que a Go ver na do ra não
en go liu o re ca do e es tão acon te cen do os fa tos a que
es ta mos as sis tin do. Estou fa lan do so bre que os jor na -
is es tão ve i cu lan do. Os jor na is fa lam de ré ve il lons do
José Ser ra com o Miro Te i xe i ra, do Nel son Jo bim com
o Miro Te i xe i ra. Não sou eu que es tou fa lan do. A im-
pren sa está di vul gan do es ses da dos. A in ten ção do
Go ver no  V. Exª bem sabe, pode até não acon te cer e
tor ço para que não acon te ça  é ti rar o PTB da ali an ça
do Ciro Go mes. O Go ver no FHC sabe das di fi cul da -
des da Opo si ção. Vou tam bém fa lar do Go ver na dor
Anthony Ga ro ti nho.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – Per mi te-me V.
Exª um apar te, emi nen te Se na dor Ade mir Andra de?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Pois
não, ilus tre Se na dor Car los Wil son.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – A in ten ção do
Go ver no foi tam bém afas tar a can di da tu ra do Go ver -
na dor Anthony Ga ro ti nho, can di da to do PSB. Então,
cabe à Opo si ção en fren tar esse ca su ís mo. Não vejo
por que não pos sam as sen tar à mes ma mesa Lula,
Ga ro ti nho, Ciro Go mes. Deve ser de i xa do de lado,
Se na dor Ade mir Andra de, o pro je to pes so al. Esta mos 
en fren tan do tudo isso, mas – e con cor do com V. Exª –
não es ta mos ten do a ca pa ci da de de unir to dos os
Par ti dos de Opo si ção, para que jun tos pos sa mos
pen sar e en fren tar essa má qui na, essa mal da de  e V.
Exª tem ra zão – im pos ta pelo Go ver no por meio do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que. Eles es tão con se -
guin do fa zer as co i sas com mal da de, mas nós não es-
ta mos ten do a ca pa ci da de mí ni ma de nos jun tar mos
em tor no de um pro je to que seja um pro je to para o
País.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Até
nis so eles nos co nhe cem! Eles sa bem que cada um
de nós ou que cada um dos nos sos can di da tos quer
ser o con du tor do pro ces so de mu dan ça no Bra sil, o
con du tor da li ber ta ção do Bra sil. Por isso, ele fez e
pla ne jou tudo isso. Ele nos co nhe ce e sabe que so-
mos mu i to mais ra di ca is.

V. Exª sus ci tou a ques tão do PSB. O Go ver na dor 
Ga ro ti nho de ve rá ser um dos can di da tos à Pre si dên -
cia da Re pú bli ca do Bra sil mais pre ju di ca dos. Um dos
mais pre ju di ca dos!

O PT e o Lula es tão na ter rí vel ilu são de que, por
ca u sa des se fato, o PSB e o pró prio Ciro Go mes po-
de rão aban do nar os seus pro je tos po lí ti cos e se uni-
rem em tor no de Lula.

Na Câ ma ra Fe de ral, o Pre si den te Aé cio Ne ves,
quan do se fa lou na emen da cons ti tu ci o nal para ga-
ran tir a mes ma re gra de 1998, S. Exª dis se: ”Não, isso
é um con fron to ins ti tu ci o nal“. E o PT foi atrás e dis se:
”Não, isso é um con fron to ins ti tu ci o nal; não va mos cri-
ar um pro ble ma, um con fron to ins ti tu ci o nal.“ 

Ora, qual con fron to pode ter sido ma i or que o
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral exor bi tar suas fun ções e le-
gis lar no in te res se do Go ver no, as su min do o lu gar do
Con gres so Na ci o nal? Pode exis tir con fron to ma i or
que esse? Isso foi um de sa fo ro, uma ou sa dia, uma
pe tu lân cia. E a ação po lí ti ca fi si o ló gi ca do Go ver no
está di mi nu in do as re sis tên ci as a esse fato. Já se ca-
lou me ta de do Con gres so Na ci o nal a res pe i to des sa
ma té ria. Já há pes so as con for ma das aqui.

Estou tra çan do um qua dro do que pen so que
acon te ce rá, a per ma ne cer essa ex cres cên cia ju rí di ca 
apro va da pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.
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Te mos que con fron tar. O po der é do Con gres so
Na ci o nal; não é do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. Quem
sabe o Mi nis tro Nel son Jo bim, di an te de tudo que foi
dito a res pe i to dele e di an te da sua ami za de com o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, pu des se en-
ten der que, como ami go do Pre si den te da Re pú bli ca,
não de ve ria pre si dir o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral e
que de ve ria, por uma ques tão de éti ca, abrir mão da
Pre si dên cia do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. Tal vez ele
pu des se fa zer isso.

Pre ci sa mos re a gir. E não digo isso, Se na dor
Car los Wil son, ten do em vis ta a ques tão do Pará ou
a do Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho, mas por que
não me con for mo com abu so, com gol pe. E isso é
gol pe! É uma tra ma das mais sór di das que se pode
ima gi nar. Não dá para en go lir ca la do. Isso fere a re-
gra, fere a Cons ti tu i ção. O Su pe ri or Tri bu nal Ele i to -
ral tem cons ciên cia de que está mu dan do ra di cal -
men te a for ma da ele i ção a sete me ses dela, quan-
do nem nós no Con gres so Na ci o nal po de mos fa zer
isso.

É hora de re a gir. Qu e ro cha mar a aten ção, mais
ain da, dos Par ti dos de Opo si ção, que es tão ce gos.
Está cego prin ci pal men te o PT, que não quer o con-
fron to, que acha que essa si tu a ção vai obri gar a uni-
da de do PSB com o PT e com o PPS. Não vai acon te -
cer isso. V. Ex.ª co nhe ce o seu Par ti do e o seu can di -
da to. Eu co nhe ço o meu. O PSB não vai de sis tir do
seu pro je to.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – V. Ex.ª me
con ce de um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Tem o
apar te V. Ex.ª.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – Co nhe ço
bem o meu can di da to Ciro Go mes. Ain da on tem – re-
ce bi pela Li de ran ça do PPS –, na re si dên cia do Go-
ver na dor Le o nel Bri zo la, no Rio de Ja ne i ro, os três
Par ti dos, re pre sen ta dos pe los três Pre si den tes. Eles
re a fir ma ram o com pro mis so, a ali an ça, em tor no da
can di da tu ra do Go ver na dor Ciro Go mes.

Se na dor Ade mir Andra de, se a as si na tu ra des-
ses Pre si den tes não me re cer fé, não sei onde ire mos
pa rar. Essa é a ma i or de mons tra ção de que es ta mos
bus can do a uni da de – e con ti nu a re mos a fazê-lo –,
pois não nos ne ga mos a con ver sar com ou tros Par ti -
dos de Opo si ção. Con cor do in te i ra men te com os ar-
gu men tos de V. Exª. Re al men te não hou ve bru ta li da -
de ou vi o lên cia tão gran de quan to a de ci são to ma da
pelo TSE sete me ses an tes da ele i ção, ten tan do in vi -
a bi li zar a ali an ça dos Par ti dos de Opo si ção. Vol to a di-
zer que cabe a nós, da Opo si ção, as su mir que pre ci -

sa mos sen tar à mesa e en fren tar a si tu a ção a nós im-
pos ta. Para mim, o que vale, nes te mo men to, é a nota
da cha ma da Fren te Tra ba lhis ta, que ex pri me a po si -
ção ofi ci al dos três Par ti dos – PPS, PTB e PDT – em
tor no da can di da tu ra do ex-Go ver na dor Ciro Go mes.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se na -
dor Car los Wil son, sei de tudo isso. Estou ape nas di-
zen do que o Ciro não re nun ci a rá à sua can di da tu ra
em ne nhu ma cir cuns tân cia.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – Não pos so
ga ran tir isso, Se na dor.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se na -
dor Car los Wil son, da mes ma for ma, te nho cer te za de
que o PT ja ma is re nun ci a rá. Ama nhã ha ve rá re u nião
da Exe cu ti va Na ci o nal do PSB e o Par ti do man te rá
seu pro je to. Não con si go com pre en der, nem ace i tar –
essa é a mo ti va ção do meu dis cur so –, que ve nha mos 
en go lir atra ves sa do a usur pa ção do po der so bre o
Con gres so Na ci o nal, efe ti va da pelo Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral. Não ace i to isso e cre io que os de ma is par ti -
dos tam bém não de ve ri am ace i tar.

A emen da cons ti tu ci o nal as si na da por qua se 60
Se na do res está pa ra li sa da. Qu an do se fala em de cre -
to le gis la ti vo, nin guém mais ques ti o na. Se não hou ver 
uma re a ção e se o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral não
con ce der uma li mi nar sus pen den do a de ci são do Tri-
bu nal Su pe ri or Ele i to ral, a ten dên cia, no Bra sil, é o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so dar um gol pe 
de mes tre, com uma enor me chan ce de vi tó ria nas
ele i ções de 2002. Des sa for ma, Sua Exce lên cia une
to dos os seus ali a dos e des trói uma can di da ta que
es ta va mu i to bem nas pes qui sas ele i to ra is. Evi den te -
men te, a Opo si ção con ti nua di vi di da, em vir tu de de
as su mir po si ções ra di ca is e da pos tu ra da sua mi li tân -
cia, que dis cu te e faz po lí ti ca por exer cí cio de luta, de
von ta de, de de ter mi na ção e de ide o lo gia, e não por
po der ou fi si o lo gis mo.

O Pre si den te da Re pú bli ca sabe que é mu i to
mais di fí cil fa zer uma ali an ça en tre os nos sos par ti dos 
do que con se guir re com por os seus qua dros po lí ti cos. 
Por isso, es tão ocor ren do to dos es ses fa tos em nos so 
País. Re pi to essa afir ma ção para acor dar os com pa -
nhe i ros do Par ti do dos Tra ba lha do res e al guns do
meu pró prio Par ti do, do Par ti do de Ciro Go mes, do
Par ti do de Le o nel Bri zo la e de to dos os ou tros. Afi nal,
esse fato não ocor reu por aca so; foi pla ne ja do por
uma pes soa ex tre ma men te ca paz e que está con du -
zin do es ses par ti dos, que são ma i o ria no Con gres so
Na ci o nal, de modo com pe ten te du ran te sete anos.
Essa ati tu de não se ria to ma da para ser vir aos nos sos 
in te res ses.
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Te nho a ma i or con si de ra ção pelo Se na dor José
Ser ra, mas, quan do hou ve toda a re a ção, o úni co Par-
ti do que não a ques ti o nou foi jus ta men te o PSDB, do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

Ain da há mais um si nal do pla ne ja men to e do
ma qui a ve lis mo com que se tra tou essa ques tão. A le-
gis la ção ele i to ral de ter mi na cla ra men te que a cláu su -
la de bar re i ra só pre va le ça para as ele i ções de 2006.
O Se na do da Re pú bli ca, no ano pas sa do, apro vou um
pro je to de lei – que ago ra tra mi ta na Câ ma ra dos De-
pu ta dos – ten tan do an te ci par a cláu su la de bar re i ra
para 2002. Des se modo, o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral,
res pon den do a uma con sul ta – como a do De pu ta do
Miro Te i xe i ra –, de ci diu que a cláu su la de bar re i ra va-
le ria para as ele i ções de 2002.

Con se qüen te men te, ocor reu um pan de mô nio
nos pe que nos par ti dos. To dos se apa vo ra ram, por-
que, com a cláu su la de bar re i ra, qual quer par ti do po lí -
ti co que não ob te nha 5% dos vo tos para a Câ ma ra
dos De pu ta dos ou pelo me nos 2% em nove Esta dos
bra si le i ros fi ca ria sem di re i to a pro gra mas de te le vi -
são ou a tem po de fun do par ti dá rio. Com isso, pra ti ca -
men te aca ba ria o par ti do.

Ora, no mo men to em que o Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral de ci de por essa ex cres cên cia ju rí di ca, que é
a ver ti ca li za ção das co li ga ções, na mes ma hora, vol ta 
atrás numa de ci são que ha via to ma do no que diz res-
pe i to à cláu su la de bar re i ra e a joga, como man da a
lei, para o ano de 2006. O que ten tou fa zer com isso?
”Não, não va mos bri gar com todo mun do ao mes mo
tem po. Va mos fa zer aqui lo que é fun da men tal, pelo
me nos é o que está na ca be ça do povo, va mos di mi -
nu ir essa fren te de ten são, va mos de i xar a lei como é
e jo gar a ques tão da cláu su la de bar re i ra para 2006, e
não mais para 2002“.

Fico pre o cu pa do, Sr. Pre si den te, e faço um ape-
lo prin ci pal men te aos par ti dos po lí ti cos que que rem
re no var, aos que lu tam por mu dan ças, que são os
par ti dos de Opo si ção – o PDT, o PSB, o PT, o PPS, o
PC do B, o PCB, são es ses par ti dos que fa zem Opo si -
ção no Con gres so Na ci o nal; o PL está em opo si ção e
o PTB tam bém, mas num pe río do mais re cen te, ou
seja, par ti ci pa ram do Go ver no du ran te um pe río do e
mais re cen te men te fa zem-lhe opo si ção. Esses par ti -
dos têm que pen sar em re a gir, em não ace i tar esse
fato como con su ma do. É essa a ra zão do meu dis cur -
so. Não é pos sí vel vol tar mos ao tem po da di ta du ra,
não é pos sí vel des res pe i tar a Cons ti tu i ção bra si le i ra,
não é pos sí vel achin ca lhar o Con gres so Na ci o nal
como fez o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. Tem que ha ver
re a ção, seja por emen da cons ti tu ci o nal, seja por de-
cre to le gis la ti vo, seja por Adin – Ação Di re ta de

Incons ti tu ci o na li da de jun to ao Su pre mo Tri bu nal Fe-
de ral. 

Não po de mos nos aco mo dar di an te des ses fa-
tos, dar como fato con su ma do. Essa é a aten ção que
es tou que ren do cha mar. 

A de ci são do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro é mu i -
to fir me, mu i to con sis ten te em man ter a can di da tu ra
do Go ver na dor Ga ro ti nho.

É uma ilu são do PT, é uma ilu são do com pa nhe i -
ro Lula acre di tar que o PSB re cu a rá da sua po si ção. É
uma gran dis sís si ma ilu são, com pa nhe i ro Edu ar do
Su plicy. O PT está en tran do no ca mi nho do mais ab-
sur do erro, que é o de fa zer o jogo, sem que rer ou por
ino cên cia, por que sei que o PT, ja ma is, em ne nhu ma 
hi pó te se, fa ria o jogo do Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so, mas, pela sua ino cên cia, está ven do co i sas
que não acon te ce rão e en tran do em um ca mi nho que
fa vo re ce rá de ma ne i ra mu i to gran de o Go ver no Fer-
nan do Hen ri que.

Ouço o Se na dor Edu ar do Su plicy, que está so li -
ci tan do o apar te.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Pre-
za do Se na dor Ade mir Andra de, como Se na dor pelo
PT e tam bém pré-can di da to à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca, te nho o ma i or res pe i to pela can di da tu ra do Go-
ver na dor Anthony Ga ro ti nho, do Par ti do So ci a lis ta
Bra si le i ro, par ti do do qual V. Exª aqui é lí der. Ain da
que pos sa ter di fe ren ças de idéi as com ele, tra ta-se
de uma can di da tu ra no cam po da opo si ção. De um
lado, se ria mu i to bom para o PT, PSB, PDT, PPS, PC
do B, PV, PMN, e PCB que che gás se mos a um en ten -
di men to so bre qual o me lhor can di da to da opo si ção.
Mas, o fato de ha ver ele i ções em dois tur nos per mi te
que os ele i to res pos sam che gar a es co lher, por apro-
xi ma ção su ces si va, qual o me lhor Pre si den te do Bra-
sil. Gos ta ria de en fa ti zar a V. Exª que, no âm bi to do
Par ti do dos Tra ba lha do res, ain da há uma es co lha a
ser fe i ta. No pró xi mo dia 17 de mar ço, pela pri me i ra
vez na his tó ria do Bra sil, um par ti do po lí ti co pro por ci -
o na rá a to dos os seus fi li a dos a opor tu ni da de de es-
co lher o can di da to à Pre si dên cia, ha ven do duas al ter -
na ti vas: Luís Iná cio Lula da Sil va, que é o nos so Pre si -
den te de Hon ra, e este Se na dor que vos fala. São
apro xi ma da men te 800 mil fi li a dos no Bra sil in te i ro,
des de 10 de fe ve re i ro de 1980, que po de rão par ti ci -
par. Em 16 de se tem bro do ano pas sa do, pela pri me i -
ra vez na his tó ria, hou ve ele i ção di re ta para Pre si den -
te do Par ti do, ten do sido ele i to José Dir ceu. Com pa re -
ce ram, apro xi ma da men te, 260 mil fi li a dos do Bra sil
in te i ro. Ain da não sa be mos se será pos sí vel al can çar
um nú me ro pró xi mo de 800 mil. Estou re a li zan do um
es for ço enor me para isso, in clu si ve indo a mu i tos lu-
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ga res do Bra sil. Ain da on tem, es ti ve em São Luís do
Ma ra nhão; no sá ba do, em Ma na us; há al guns me ses,
como V. Exª sabe, es ti ve em Be lém do Pará. Pros se -
gui rei nes sa ca mi nha da até o dia 17, per cor ren do inú-
me ros ou tros lu ga res. Te nho pro cu ra do con cla mar to-
dos os fi li a dos a com pa re ce rem, pois é uma opor tu ni -
da de mu i to sig ni fi ca ti va que o PT co lo ca, até como
prá ti ca para os de ma is Par ti dos. No dia 17 tam bém
ocor re rá a pré via no âm bi to do PMDB. Pe dro Si mon,
Ita mar Fran co e Raul Jung mann se rão as al ter na ti vas. 
Eu gos ta ria até de ver os seis mi lhões de fi li a dos do
PMDB po den do vo tar, mas o Co lé gio de Re pre sen -
tan tes será da or dem de 15 mil. De qual quer ma ne i ra,
será uma vo ta ção mu i to sig ni fi ca ti va. É até pos sí vel
que, em ra zão da nova Re so lu ção do Tri bu nal Su pe ri -
or Ele i to ral, di fi cul da des ocor ram para os Par ti dos de
Opo si ção e que se ven ti le a hi pó te se de ha ver a união
dos Par ti dos. Mas te ría mos que pen sar num me ca nis -
mo de es co lha do can di da to das Opo si ções que res-
pe i tas se to das as par tes. Che guei a con si de rar essa
hi pó te se. Inclu si ve, no ano pas sa do, su ge ri à Di re ção
Na ci o nal do Par ti do dos Tra ba lha do res re a li zar mos
uma pré via, onde o PT, o PSB, o PDT e os de ma is
Par ti dos que ci tei se jun tas sem para apre sen tar os
seus can di da tos. Então, con vo ca ría mos uma pri má ria 
po pu lar para to dos os fi li a dos e até sim pa ti zan tes dos
nos sos Par ti dos es co lhe rem, ha ven do, se pos sí vel,
de ba tes en tre os pré-can di da tos. E as sim che ga ría -
mos a um en ten di men to. Este se ria um pos sí vel ca mi -
nho; tal vez ago ra seja di fí cil. Não ha ven do essa pos si -
bi li da de de um en ten di men to e, por tan to, as se gu ran -
do-se o res pe i to en tre os can di da tos do PPS, do PSB,
do PT, e as sim por di an te, che ga ría mos, en tão, ao
pro ces so de es co lha, no se gun do tur no. Exis ti ria até a
hi pó te se de ha ver dois can di da tos da Opo si ção no
se gun do tur no. Não é to tal men te ex clu den te essa hi-
pó te se, mas...

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Essa
hi pó te se, hoje, se pre va le cer essa de ci são do Tri bu nal 
Su pe ri or Ele i to ral, pode ter cer te za de que é ex clu -
den te, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Essa
de ci são do TSE veio para afu ni lar os ca mi nhos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Pois é.
O que ques ti o no é que o PT, em vez de as su mir sua
po si ção con tra essa de ci são, em vez de ter a co ra gem 
de con fron tar o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, em vez de
es ti mu lar o Con gres so Na ci o nal a as su mir seu pa pel
de le gis la dor, está se con for man do, na ilu são de que
essa união pos sa acon te cer. E não vejo como ela
pos sa acon te cer. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que
nos co nhe ce me lhor do que nós mes mos.

Mas peço a V. Exª que seja bre ve, por que o tem-
po já está se es go tan do.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Mas
V. Exª sabe que nós do PT aqui no Se na do, do Blo co
de Opo si ção, es ta mos a fa vor de me di das, como pro-
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, ação di re ta de in-
cons ti tu ci o na li da de ou pro je to de de cre to le gis la ti vo,
que vi a bi li zem a pos si bi li da de de co li ga ções nos
Esta dos que não, ne ces sa ri a men te, se jam as mes-
mas em âm bi to fe de ral. Então, nes se pon to, ire mos
agir com os de ma is Par ti dos da Opo si ção.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Obri-
ga do, Se na dor. Pa ra be ni zo V. Exª por essa fir me za,
essa pos tu ra, essa de ci são de dis pu tar as pré vi as do
Par ti do dos Tra ba lha do res. Acho ad mi rá vel a sua per-
sis tên cia. V. Exª diz que o PT vai apo i ar a emen da
cons ti tu ci o nal, vai apo i ar o de cre to le gis la ti vo, mas
não é isso que está ocor ren do na ma ni fes ta ção do PT,
na Câ ma ra dos De pu ta dos. O PT diz que não quer ir
para o con fron to. Ora, fo mos con fron ta dos, fo mos hu-
mi lha dos pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. Re lu ta mos
em ir para o con fron to por que al guns seg men tos do
PT têm a ilu são de que toda essa pre pa ra ção ar qui te -
ta da para que o go ver no do PSDB con ti nue no po der
pos sa nos ser vir. Isso é uma gran de ilu são. É es tar
sen do ino cen te útil acre di tar nes se so nho, nes sa pos-
si bi li da de, que, na ver da de, no meu en ten di men to,
não exis te. É isso que está acon te cen do com o PT, na
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Com re la ção à uni da de, cre io que ela se ria be-
né fi ca de fato para os Par ti dos de Opo si ção, de uma
ma ne i ra ge ral. Como cada Par ti do po lí ti co tem o seu
pro je to, é evi den te que cada um quer cres cer, quer ter
a sua can di da tu ra, e a uni da de, no se gun do tur no, é
algo tran qüi lo en tre nós. Essa uni da de se ria boa para
mu i tos.

Pela pes qui sa do Ibo pe pu bli ca da, no úl ti mo do-
min go, no jor nal O Li be ral, do Esta do do Pará, es tou
em pri me i ro lu gar para o Go ver no do Esta do, com
25% das in ten ções de voto. O Ja der Bar ba lho tem
22% e a nos sa com pa nhe i ra Ana Jú lia tem 18%. Na
dis pu ta pelo Se na do, a Ana Jú lia está em pri me i ro lu-
gar, em pa ta da com o Go ver na dor Almir Ga bri el, am-
bos com 50% das in ten ções. Ve jam que com po si ção
ma ra vi lho sa se ria! Essa com po si ção está mu i to di fí cil
por que o can di da to do PSB é o Go ver na dor Ga ro ti -
nho e o can di da to do PT é o Lula. Mas nem por isso
es tou de se jan do que o Go ver na dor Ga ro ti nho de sis ta 
da sua can di da tu ra, até por que co nhe ço o nos so Par-
ti do, a mi li tân cia e a von ta de do nos so Par ti do, que é ir
para o pri me i ro tur no com can di da to pró prio. Afir mo
que o Go ver na dor Ga ro ti nho não re ti ra rá sua can di -
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da tu ra e o PSB não lhe co bra rá isso, de for ma al gu -
ma, mas a le va rá às úl ti mas con se qüên ci as.

É por isso que não po de mos con si de rar a de ci -
são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral como fato con su -
ma do. Entre tan to, pa re ce que é isto que es ta mos fa-
zen do. Ora, se isso for fato con su ma do, a op ção é o
PT lan çar um la ran ja, eu sair can di da to a Go ver na dor
so zi nho, su bir mos no pa lan que con jun ta men te, ou
mes mo, numa ali an ça com o PMDB, acon te cer o in-
ver so.

As pos si bi li da des exis tem. Mes mo com a vi o lên -
cia do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, ain da se rão pos sí -
ve is as co li ga ções bran cas, as cha ma das ”co li ga ções 
de ga ve ta“. A não ser que se pro í ba que o can di da to
de um Par ti do suba no pa lan que de ou tro. Sei que a
pro pa gan da ele i to ral não será pos sí vel.

Na ver da de, essa de ci são di fi cul ta ar ti cu la ções
co e ren tes, pois, mes mo que o PT e o PSB te nham
can di da tu ras di ver gen tes, não se ria im pos sí vel uma
ali an ça no Esta do com dois pa lan ques, ou seja, com
dois can di da tos a Pre si den te. Os com pa nhe i ros do
PT pe di ri am vo tos para o Lula e os do PSB, para o
Go ver na dor Ga ro ti nho. Eu mes mo par ti ci pei, em ou-
tras ele i ções, de pa lan ques tri plos, com três can di da -
tos a Pre si den te e um úni co can di da to a Go ver na dor.
Já acon te ceu isso.

Uma co li ga ção do PSB com o PT tem co e rên cia; 
no en tan to, será im pos sí vel de ser re a li za da se o PSB
man ti ver sua can di da tu ra e o PT tam bém. E é exa ta -
men te o que o Go ver no quer, pois sabe que tan to o
PT quan to o PSB man te rão o seu pro je to. Com isso, o
Go ver no quer do mi nar o pro ces so ele i to ral.

O ob je ti vo do meu dis cur so, em pri me i ro lu gar, é
ma ni fes tar mi nha in dig na ção di an te da ati tu de do Tri-
bu nal Su pe ri or Ele i to ral. Tra ta-se de uma ati tu de des-
res pe i to sa para com o Con gres so Na ci o nal e para
com o povo bra si le i ro. Foi uma ati tu de pre po ten te, que
só ser viu aos in te res ses do Go ver no Fer nan do Hen ri -
que, aos in te res ses do seu can di da to. Qu e ro pe dir
aos Par ti dos de Esquer da que não te nham a ilu são de
que tal ati tu de po de rá, de al gu ma for ma, ser boa para
as Opo si ções. Não será boa, pois só for ta le ce e con-
so li da o pla no ma qui a vé li co do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so de con ti nu ar no po der a qual quer
cus to.

Era a ma ni fes ta ção que gos ta ria de fa zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Meus

pa ra béns pelo re sul ta do ob ti do na pes qui sa no Pará,
Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, o no-
bre Se na dor Wal deck Orne las.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pou co a pou co, 
nos so País vem se cons ci en ti zan do de suas ma ze las
so ci a is e tem pro cu ra do exor ci zá-las por meio de po lí -
ti cas que vi sam a cor ri gir nos sos gra ves pro ble mas
nes sa área. São uti li za dos me ca nis mos da po lí ti ca de
as sis tên cia so ci al, de edu ca ção, de Pre vi dên cia. Em
suma, em vá ri as fren tes têm sido to ma das ini ci a ti vas,
de sen vol vi das ações e alo ca dos re cur sos que le vam
à su pe ra ção, ao en fren ta men to da gra ve ques tão so-
ci al do nos so País, que se re fle te em de se qui lí bri os
cada vez mais bem es tu da dos, di ag nos ti ca dos e tra-
ba lha dos.

A ques tão da po bre za, por exem plo, tem sido
en fren ta da por po lí ti cas de trans fe rên cia de ren da.
Tam bém têm re ce bi do aten ção os se guin tes pon tos:
os de se qui lí bri os ra ci a is, num País em que a po pu la -
ção ne gra, em bo ra re pre sen te 45% da po pu la ção
bra si le i ra, con cen tra 64% da po bre za na ci o nal; os
pro ble mas re la ti vos às cri an ças, prin ci pal men te as
que es tão na fa i xa de es co la ri da de do en si no fun da -
men tal, dos 7 aos 14 anos, que têm sido aten di das
pelo Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til ou
pelo Pro gra ma Bol sa-Esco la; a ques tão re la ti va às di-
fe ren ças de gê ne ros.

Por to dos es ses mo ti vos, Sr. Pre si den te, apre-
sen tei hoje um pro je to de lei com o in tu i to de ten tar
ven cer as ma ze las so ci a is e su pe rar a dis cri mi na ção
e as di fe ren ças de tra ta men to de gê ne ro, es pe ci fi ca -
men te. Re fi ro-me à po lí ti ca ha bi ta ci o nal.

Atu al men te, quan do um che fe de fa mí lia vai pe-
gar um fi nan ci a men to para ad qui rir uma uni da de ha-
bi ta ci o nal e re a li zar o so nho da casa pró pria, ele pode
con si de rar sua ren da pes so al e a da sua com pa nhe i -
ra ou es po sa. Con tu do, quan do uma mu lher che fe de
fa mí lia ten ta fa zer o mes mo, ela só pode con si de rar
sua ren da pes so al.

Meu pro je to de lei es ta be le ce que, ”em to das as
ope ra ções de fi nan ci a men to para fins ha bi ta ci o na is,
de ve rá ser con si de ra do, na com po si ção da ren da fa-
mi li ar, o so ma tó rio de to das as ren das das pes so as
que con vi vem em uma mes ma uni da de fa mi li ar“.

É im por tan te cor ri gir essa dis tor ção, que em bo -
ra não es te ja na lei, vi go ra ape nas por nor ma ad mi -
nis tra ti va e ope ra ci o nal dos agen tes fi nan ce i ros. É im-
por tan te lem brar que, hoje, as mu lhe res che fi am 26%
das fa mí li as bra si le i ras, ou seja, de cada qua tro fa mí -
li as bra si le i ras, uma é che fi a da pe las mu lhe res. De
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ou tro lado, a ren da das mu lhe res é 64% me nor do que
a dos ho mens. Di an te dis so, é pre ci so abrir es pa ço
para que as che fes de fa mí lia pos sam ter aces so à re-
a li za ção do so nho da casa pró pria.

Apre sen tei o pro je to nes ta se ma na pro po si ta da -
men te: no pró xi mo dia 8, co me mo ra mos o Dia Inter-
na ci o nal da Mu lher. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es pe ro
que esta Casa se sen si bi li ze para apro var um pro je to
de lei cujo ob je ti vo é con tri bu ir, de modo cla ro e di re to, 
para a su pe ra ção des sa dis cri mi na ção exis ten te con-
tra as mu lhe res bra si le i ras.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, o no-
bre Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Sras e Srs. Se na do res, do mes mo modo que o
Se na dor Wal deck Orne las, in for mo ao Se na do Fe de -
ral que apre sen tei um pro je to de lei que pro cu ra al te -
rar a Lei n.º 8.080, que ”dis põe so bre as con di ções
para a pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú de,
a or ga ni za ção e o fun ci o na men to dos ser vi ços cor-
res pon den tes e dá ou tras pro vi dên ci as“.

Na ver da de, com esse pro je to de lei, es ta mos
al te ran do o art. 35 da Lei n.º 8.080, in se rin do-lhe o in-
ci so VIII, que afir ma que os ”ín di ces de co ber tu ra va-
ci nal con tra as do en ças re du tí ve is por imu ni za ção e
ob je to de vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca“ pas sa rão a ser
um ins tru men to de aná li se e de in cen ti vo, a se rem
con si de ra dos na po lí ti ca de re cur sos do Mi nis té rio da
Sa ú de em re la ção a essa ma té ria.

Há al guns itens que já es ta be le cem cri té ri os
para o fi nan ci a men to, a pro mo ção e a afir ma ção da
sa ú de pú bli ca no Bra sil. Con tu do, há pou cos in cen ti -
vos, me tas e pac tos que pos sam ocor rer num mo de lo
de re vi são do fi nan ci a men to. O que exis te de mais for-
te hoje e que in co mo da mu i tos sa ni ta ris tas e al guns
le gis la do res é o com po nen te do per ca pi ta, es ta be le -
ci do por uma de ci são da Opas (Orga ni za ção
Pan-Americana de Sa ú de), numa ten ta ti va de se uti li -
zar um in ter me diá rio que fos se o me nos in jus to pos sí -
vel. No en tan to, po de ría mos apre sen tar di ver sos ou-
tros ins tru men tos que po de ri am as se gu rar uma mu-
dan ça efe ti va e pro gres si va dos in di ca do res de sa ú de 
pú bli ca.

Não se pode ne gar que o Bra sil re du ziu sua
mor ta li da de in fan til de 49%, em 1981, para 33,2%
atu al men te; mas há uma dis cre pân cia mu i to gran de

en tre os Esta dos da Re gião Nor des te e os da Re gião
Sul, por exem plo. A Re gião Sul se afir ma com a mor-
ta li da de in fan til de 18%; o Nor des te, com 53%. Ape-
sar des ses ín di ces, nos so mo de lo de fi nan ci a men to
não olha para es ses ele men tos. Não há in cen ti vos
nem mes mo para um Esta do po bre – das Re giões
Nor des te ou Nor te, por exem plo – que te nha me tas
bem de fi ni das, que es te ja pac tu a do em ações cor re -
tas de sa ú de pú bli ca. Seu mé ri to não é re co nhe ci do
pela po lí ti ca fi nan ce i ra do País para o se tor, con fi gu -
ran do-se a au sên cia com ple ta de es tí mu lo e de in cen -
ti vo.

Di an te do ex pos to, Sr. Pre si den te, es tou acres-
cen tan do esse in ci so ao art. 35 da Lei n.º 8.080, por-
que ele será um ins tru men to útil que es ti mu la rá, sem
dú vi da ne nhu ma, essa po lí ti ca para o se tor.

Se ve ri fi car mos hoje os ín di ces de co ber tu ra va-
ci nal no Bra sil, fi ca re mos en ver go nha dos em re la ção
a mu i tos de les. Como exem plo, cito os ca sos da fe bre
ama re la e da he pa ti te B.

Em ple no sur to de fe bre ama re la sil ves tre, ocor-
ri do há dois anos, o Go ver no Fe de ral ti nha como meta
va ci nar 27 mi lhões de pes so as – va ci nou mu i to me-
nos do que isso. Lá no Esta do do Acre, no Nor te do
Bra sil, va ci na mos 95% da po pu la ção con tra a fe bre
ama re la.

O pla no qüin qüe nal do Go ver no Col lor, há mais
de 10 anos, es ta be le cia que, até 1995, de ve ria ser va-
ci na da toda a po pu la ção me nor de 15 anos con tra a
he pa ti te B – e sa be mos que há mi lhões de por ta do res 
no País; não foi va ci na da nem a me ta de das cri an ças
e dos ado les cen tes com me nos de 15 anos. No meu
Esta do, nos so ín di ce de co ber tu ra va ci nal foi de
109%, mas con ti nu a mos ví ti mas de um mo de lo de fi-
nan ci a men to que olha ape nas para as for ma li da des
es ta be le ci das há 12 anos pela Orga ni za ção
Pan-Ame ri ca na de Sa ú de.

Te mos de re ver es ses cri té ri os e ana li sar esse
pro je to com cu i da do. Não im por ta a re gião, se Sul,
Nor te ou Nor des te: se o Esta do cum pre me tas, al can -
ça bons in di ca do res de sa ú de e atin ge to dos os cri té -
ri os es ta be le ci dos, além do ín di ce de co ber tu ra va ci -
nal, deve ser con tem pla do pe las po lí ti cas de sa ú de
go ver na men ta is. Apon tan do-se mais esse ín di ce de
co ber tu ra va ci nal, cria-se um es tí mu lo a mais para
que o Go ver no Fe de ral ins ti tua uma con di ção de mu-
dan ça da ca pa ci da de ins ta la da e do per fil epi de mi o ló -
gi co da Re gião.

Enten do que esse pro je to tem o mé ri to de mos-
trar às au to ri da des de sa ú de do Bra sil e aos ges to res
pú bli cos do País que é pre ci so for ta le cer o mo de lo de
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pac tu a ção, o mo de lo de me tas como o gran de ins tru -
men to trans for ma dor da sa ú de pú bli ca no Bra sil

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Ca sil do Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor) – Sr. Pre si den te, no bres co le gas, se rei bre ve,
por que sei que tam bém o Se na dor Ma gui to Vi le la pre-
ten de fa zer uma ex po si ção.

Eu gos ta ria, Srªs e Srs. Se na do res, de tra zer
uma pre o cu pa ção que car re go e so bre essa ques tão
apre sen tei um pro je to de lei.

Hoje é per mi ti do, e o Go ver no, já há al gum tem-
po, per mi tiu àque les que de tém re cur sos do FGTS
pos sam usá-los para com prar ações, como por exem-
plo, da Pe tro brás. Re cen te men te, o Go ver no tam bém
per mi tiu que, ha ven do re cur sos do Fun do de Ga ran tia 
por Tem po de Ser vi ço, tam bém se pos sa ad qui rir
ações da Vale do Rio Doce . Enfim, no Bra sil é per mi ti -
do apli car re cur sos do Fun do de Ga ran tia na Bol sa de
Va lo res, com prar ações, ou seja, apli car no Mer ca do
de Ris co. Isso é pos sí vel.

De po is de ou vir mu i tos pais, alu nos que não têm
re cur sos para es tu dar, para pa gar a men sa li da de da
fa cul da de, seu cur so su pe ri or, ou mes mo o 2º Grau,
por su ges tão de mu i tos alu nos e pais de fa mí lia, pro-
pu se mos, por meio de um pro je to, que um pai de fa-
mí lia que te nha re cur sos no seu Fun do de Ga ran tia
do Tem po de Ser vi ço pos sa tam bém in ves tir no seu fi-
lho, no seu afi lha do, na que le que ele que i ra aju dar a
cus te ar os es tu dos. 

Há mi lha res alu nos que pre ci sam pa gar seus
es tu dos e não po dem. Mu i tas ve zes seus pais não
têm re cur sos. Eles não con se guem um em pre go di ur -
no para man ter seus es tu dos à no i te, o pri me i ro em-
pre go para aju dar a pa gar a fa cul da de.

Por in ter mé dio des sa pro pos ta, ha ven do pos si -
bi li da des, re cur sos no Fun do de Ga ran tia do res pon -
sá vel, do pa dri nho ou de al guém que que i ra cus te ar o
es tu do, por que não se per mi tir esse in ves ti men to
tam bém? É im por tan te que se pos sa fa zer essa apli-
ca ção.

Se é pos sí vel apli car no Mer ca do de Ris co, na
Bol sa de Va lo res, por que não se pode in ves tir em co-
nhe ci men to? Esse é o me lhor in ves ti men to, pois per-
mi te que o in di ví duo es tu de, dê con ti nu i da de aos es-
tu dos, te nha con di ções de pros se guir seus es tu dos
sem in ter rom pê-lo. É um in ves ti men to que não se per-

de, em uma das bol sas de va lo res me lho res do mun-
do.

Tra go essa pre o cu pa ção e ape lo aos lí de res,
prin ci pal men te, ao Go ver no para que os es tu dan tes
pos sam en con trar a ma ne i ra de dar con ti nu i da de a
seus cur sos. Esses es tu dan tes pas sam no ves ti bu lar,
mas não têm como es tu dar.

Esta mos pro pon do que re cur sos do Fun do de
Ga ran tia pos sam ser in ves ti dos no fi lho, no afi lha do.
Que quem de se je e te nha re cur sos do Fun do de Ga-
ran tia, ou até a pró pria Ca i xa, pos sa in clu si ve in ves tir
no me lhor mer ca do: a edu ca ção. 

O Go ver no já per mi te a apli ca ção des ses re cur -
sos em ações. Apli car em edu ca ção é uma gran de sa-
í da, in clu si ve aju da rá mu i tos jo vens a dar pros se gui -
men to a seus es tu dos, e não to ma rem ca mi nhos in-
de se já ve is. Isso con tri bu i rá até para a se gu ran ça, a
tran qüi li da de do País.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Con fe de ra -
ção Na ci o nal da Indús tria, a CNI, aca ba de di vul gar
um es tu do so bre o de sem pe nho in dus tri al bra si le i ro
que mu i to me pre o cu pa como bra si le i ro e, na tu ral -
men te, como go i a no.

Pelo ter ce i ro ano con se cu ti vo, Go iás re gis tra de-
sem pe nho ne ga ti vo nes ta área vi tal para a eco no mia.

A pre vi são no iní cio de 2001 era de que Go iás
al can ças se um cres ci men to na or dem de 3%, mas
hou ve um de crés ci mo de 0,27%, re sul ta do das ações
de sar ti cu la das do Go ver no lo cal, que já em seu úl ti -
mo ano não se aper ce beu de suas res pon sa bi li da -
des.

Os pro gra mas in dus tri a is de Go iás, con so li da -
dos ao lon go dos anos, fo ram des man te la dos por
uma re for ma ad mi nis tra ti va atro pe la da e sem cri té ri -
os, o que pre ju di cou as po lí ti cas de in cen ti vo e de ses -
ti mu lou no vos in ves ti men tos, de sem bo can do nes se
de sem pe nho pre o cu pan te dos úl ti mos três anos.

O Go ver no de Go iás, ob vi a men te, apre sen ta
suas des cul pas, como sem pre fa zem os maus ges to -
res di an te dos pro ble mas nun ca so lu ci o na dos. A cul-
pa, se gun do eles, é da de sa ce le ra ção da eco no mia
bra si le i ra e dos aten ta dos ter ro ris tas aos Esta dos
Uni dos, o len ga len ga de sem pre, que não con ven ce
por que não pas sa de sub ter fú gio. 
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Fos sem ver da de i ras es sas ar gu men ta ções, o
se tor in dus tri al de todo o País te ria se re tra í do. Não foi
o que acon te ceu. O fa tu ra men to da in dús tria na ci o nal
cres ceu 11,7% no mes mo pe río do. Ape nas três Esta-
dos ti ve ram de sem pe nho ne ga ti vo. Os ou tros co lhe -
ram bons ín di ces, con fir man do que os de sa cer tos
são lo ca is e que Go iás, de sas tro sa men te, ca mi nha
na con tra mão da eco no mia na ci o nal.

Não se tra ta de dis cur so po lí ti co, Srªs e Srs. Se-
na do res, como po dem ten tar di zer al guns. Faço aqui
uma ava li a ção fria dos nú me ros di vul ga dos por uma
en ti da de isen ta e re co nhe ci da na ci o nal men te. Ve jam, 
por exem plo, o que dis se so bre o mes mo tema o jor-
nal O Po pu lar, pe rió di co de gran de cre di bi li da de,
mais con ce i tu a do e de ma i or ti ra gem no nos so Esta-
do:

Enquan to a in dús tria na ci o nal teve um in cre -
men to de 11,7%, Go iás so freu uma re tra ção de
0,27%. To dos os in di ca do res do se tor in dus tri al em
Go iás fo ram ne ga ti vos em 2001, pelo ter ce i ro ano
con se cu ti vo, des to an do com a per for man ce da in dús -
tria do res to do País.

Há uma face so bre os de sa cer tos do Go ver no
ain da mais pre o cu pan te. Os in di ca do res ne ga ti vos da
in dús tria re pre sen tam o fe cha men to de pos tos de tra-
ba lho e o au men to da taxa de de sem pre go.

No ano pas sa do, de acor do com a CNI, o se tor
in dus tri al em pre gou 5,2% me nos tra ba lha do res em
Go iás e não hou ve ga nho real nos sa lá ri os. Mais uma
vez, tam bém nes te que si to, os nú me ros de Go iás são
pi o res que a mé dia na ci o nal, que fe chou o ano com
ín di ce po si ti vo de 1,1%.

Os nú me ros são cla ros, não dão mar gem a in-
ter pre ta ções dú bi as e der ru bam qual quer ar gu men to
que ten ta trans fe rir res pon sa bi li da des à con jun tu ra
na ci o nal ou in ter na ci o nal.

São nú me ros que mar cam um con tras te não
ape nas com o res to do Bra sil, mas com o de sem pe -
nho vis to no pró prio Esta do de Go iás em anos an te ri -
o res. Ape nas en tre os anos de 1995 e 1997, 1.500 no-
vos em pre en di men tos in dus tri a is abri ram suas por tas 
em Go iás, com in ves ti men tos su pe ri o res a 5 bi lhões e
ge ra ção de 150 mil no vos em pre gos. So men te a Per-
di gão in ves tiu mais de 500 mi lhões no Esta do de Go-
iás, sem men ci o nar a Olé, a Fran go Gale, a Mit su bis hi 
– que fa bri ca as me lho res ca mi o ne tes em Ca ta lão, in-
te ri or de Go iás.

Foi uma per for man ce que não teve se qüên cia
por fal ta de ou sa dia e pela não de fi ni ção de uma po lí -
ti ca con cre ta para o se tor.

A au sên cia de pro gra mas de es tí mu lo às ex por -
ta ções em Go iás tam bém con tri bu iu para agra var o
de sem pe nho do se tor in dus tri al. A de pen dên cia ex-
clu si va do mer ca do in ter no fra gi li za a ca pa ci da de de
re a ção do par que in dus tri al às cri ses de de man da.

É ur gen te uma mu dan ça com ple ta na po lí ti ca in-
dus tri al do Esta do. É pre ci so re to mar os já con so li da -
dos pro gra mas de atra ção de em pre sas e cri ar con di -
ções para que o in dus tri al go i a no pos sa bus car o seu
cres ci men to.

Isso se faz com um pro je to cla ro de in cen ti vos e
de in fra-es tru tu ra, com o es ta be le ci men to de ta xas de
im pos tos com pe ti ti vas e com a cons tru ção das obras
ne ces sá ri as à sus ten ta ção do de sen vol vi men to in-
dus tri al nas di ver sas re giões do Esta do.

A atu al po lí ti ca in dus tri al de Go iás co lo ca em ris-
co o pro ces so de in dus tri a li za ção no nos so Esta do,
cons tru í do com mu i to es for ço e tra ba lho por go ver nos 
e pela so ci e da de ao lon go das duas úl ti mas dé ca das.

O em pre sa ri a do go i a no sem pre de mons trou
sur pre en den te ca pa ci da de de em pre en di men to e
mo der ni za ção, con tri bu in do para in se rir Go iás no ce-
ná rio da pro du ção in dus tri al do nos so País.

Sem uma es tra té gia go ver na men tal pla ne ja da
para a con so li da ção e am pli a ção de mer ca dos, en tre -
tan to, es ses re sul ta dos es ta rão for te men te com pro -
me ti dos, o que vem acon te cen do nos úl ti mos três
anos, con for me de mons tra a pes qui sa da CNI.

O meu oti mis mo com o Esta do de Go iás, no en-
tan to, me leva a crer que es ta mos mu i to pró xi mos de
uma nova e es tru tu ral mu dan ça, nas ci da no seio de
uma so ci e da de cons ci en te e atu an te, que nos le va rá
uma vez mais a dias de pro gres so e de sen vol vi men to
em Go iás.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Car los Be zer ra, Ro me ro

Jucá e Car los Wil son en vi a ram dis cur sos à Mesa
para se rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de cor ri dos três
anos da en tra da em vi gor da Lei nº 9.787, que ins ti tu iu 
o me di ca men to ge né ri co no Bra sil, é pos sí vel cons ta -
tar a boa ace i ta ção des se pro du to pe los con su mi do -
res, a des pe i to de lar gas par ce las da po pu la ção ain da 
te rem dú vi das so bre o sig ni fi ca do do ge né ri co no
mer ca do far ma cêu ti co.
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Essas dú vi das, Sr. Pre si den te, não raro vêm
acom pa nha das de um sen ti men to de in dig na ção,
quan do se cons ta ta que os ge né ri cos po dem ser mais
ca ros do que os me di ca men tos si mi la res en con tra dos 
no mer ca do. Afi nal, a pro du ção dos ge né ri cos tem por
ob je ti vo exa ta men te re du zir os gas tos dos con su mi -
do res com o tra ta men to da sa ú de, es pe ci al men te da-
que les que uti li zam me di ca ção de uso con tí nuo. 

Re cen te men te, um jor nal lo cal cons ta tou que 42
re mé di os ge né ri cos cus ta vam mais caro do que os si-
mi la res en con tra dos nas far má ci as. Entre es ses es ta -
va, por exem plo, o an ti bió ti co ci pro flo xa ci na, de 500
mi li gra mas, em ba la gem de 14 com pri mi dos, que cus-
ta va R$38,45, en quan to o si mi lar, com as mes mas
es pe ci fi ca ções, era en con tra do por R$20,81 – ou
seja, qua se a me ta de do pre ço do ge né ri co. 

Ou tro pe rió di co, tam bém de Bra sí lia, apu rou no
fi nal do ano pas sa do que o an ti bió ti co cef tri a xo na de
de ter mi na do la bo ra tó rio cus ta va R$7,63, en quan to o
ge né ri co era qua se 80% mais caro – R$13,61; e que a
di pi ro na si mi lar cus ta va R$1,41, en quan to o ge né ri co
saía ao con su mi dor por R$2,21.

”O Mi nis té rio da Sa ú de é o ma i or in cen ti va dor
do uso dos ge né ri cos, es pe ci al men te por que es ses
me di ca men tos, que têm qua li da de ga ran ti da, che gam 
a cus tar 40% me nos que os de re fe rên cia“, sa li en tou
o pe rió di co. ”Mas o Con se lho Re gi o nal de Far má cia
do Dis tri to Fe de ral – acres cen tou – com pro vou que os
ge né ri cos es tão per den do para os si mi la res na guer ra 
dos pre ços“. 

Ou vi do pelo jor nal, o pre si den te do Con se lho
Re gi o nal de Far má cia, Antô nio Bar bo sa, aler tou o Mi-
nis té rio da Sa ú de para essa di fe ren ça de pre ços, que
pode com pro me ter a po lí ti ca de me di ca men tos ge né -
ri cos, res sal van do, em bo ra, que es ses pro du tos con-
ti nu am sen do a me lhor op ção para o con su mi dor. 

Para Bar bo sa, o Go ver no fa lhou ao es ta be le cer
como re fe rên cia para o me di ca men to ge né ri co uma
úni ca mar ca, em ge ral a mais an ti ga no mer ca do.
Para ele, os pre ços de ve ri am ser vin cu la dos à mé dia
das prin ci pa is mar cas exis ten tes no mer ca do. 

Não é o que diz a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân -
cia Sa ni tá ria – Anvi sa. O ór gão es cla re ce que o me di -
ca men to ge né ri co é o úni co pro du to com ga ran tia de
efi cá cia na mes ma pro por ção do me di ca men to que
ser ve de re fe rên cia. Os si mi la res, mu i tas ve zes, não
têm a mes ma efi cá cia.

Nes se as pec to, Sras e Srs. Se na do res, a Anvi sa
tem ra zão – o que não sig ni fi ca que os me di ca men tos
si mi la res se jam pro du tos ru ins. O fato é que tan to os
me di ca men tos si mi la res quan to os ge né ri cos de vem

ter equi va lên cia far ma cêu ti ca com o me di ca men to de
pon ta, isto é, de vem apre sen tar as subs tân ci as com
os mes mos prin cí pi os ati vos e nas mes mas pro por -
ções.

Os ge né ri cos, no en tan to, pre ci sam, além dis so, 
pro var sua bi o e qui va lên cia, ou equi va lên cia clí ni ca,
em re la ção ao pro du to de re fe rên cia, o que re quer es-
tu dos clí ni cos e tes tes la bo ra to ri a is ca rís si mos, que
au men tam de for ma sig ni fi ca ti va o cus to do pro du to. 

No en tan to, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do -
res, as au to ri da des sa ni tá ri as de vem per ma nen te -
men te bus car a re du ção dos pre ços, sob pena de a
po lí ti ca de me di ca men tos ge né ri cos fi car de sa cre di -
ta da pela po pu la ção. Afi nal, as cam pa nhas do Go ver -
no pas sa ram para o con su mi dor a idéia de que o pro-
du to ge né ri co era sem pre mais ba ra to do que os me-
di ca men tos si mi la res, e não ape nas os de re fe rên cia.
Além dis so, é pre ci so le var em con ta que os ge né ri -
cos são isen tos do pa ga men to de im pos to na im por -
ta ção de ma té ri as-pri mas, têm in cen ti vos do Go ver no 
e dis pen sam cam pa nhas pu bli ci tá ri as, que en ca re -
cem a co lo ca ção do pro du to no mer ca do.

A par des sas fa ci li da des, é pre ci so lem brar que
o me di ca men to ge né ri co tem uma fun ção so ci al da
mais alta re le vân cia, uma vez que nos sa po pu la ção
tem pe que no po der aqui si ti vo, no ta da men te aque les
seg men tos que uti li zam re mé di os em ma i or es ca la –
os apo sen ta dos, os ido sos em ge ral, as fa mí li as da
pe ri fe ria, que já não dis põem de ali men ta ção ade qua -
da.

No caso das mo lés ti as de tra ta men to pro lon ga -
do ou per ma nen te, como é o caso do di a be tes e da hi-
per ten são, o cus to dos me di ca men tos one ra gra ve -
men te o or ça men to fa mi li ar. O mes mo ocor re com os
pa ci en tes que são obri ga dos a usar dro gas de no vís -
si ma ge ra ção, como as de com ba te à Aids. De acor do
com o Mi nis té rio da Sa ú de, exis tem no Bra sil cer ca de
600 mil por ta do res do ví rus HIV, e, em bo ra nem to dos 
te nham de sen vol vi do a do en ça, isso dá uma idéia da
im por tân cia que tem o me di ca men to ge né ri co num
mer ca do como o bra si le i ro, mu i to am plo, po rém mu i to
po bre. 

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, não obs-
tan te as ex pli ca ções da Anvi sa, aliás, pro ce den tes, a
po pu la ção re i vin di ca o ba ra te a men to dos me di ca -
men tos ge né ri cos. E o faz com ra zão: a po lí ti ca de
me di ca men tos ge né ri cos tem sido bem ace i ta pe los
con su mi do res, mas num País po bre como o nos so,
não bas ta que o cus to des ses pro du tos seja in fe ri or
ao dos me di ca men tos de re fe rên cia. O pre si den te
exe cu ti vo da Asso ci a ção Bra si le i ra da Indús tria Far-
ma cêu ti ca – Abi far ma, Ciro Mor tel la, re co nhe ceu, no
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fi nal do ano pas sa do, que os ge né ri cos ”não uni ver sa -
li zam o aces so aos re mé di os“, re pre sen tan do sim-
ples men te uma eco no mia para aque les que já po di -
am com prá-los. 

Tra ta-se de ine gá vel be ne fí cio, mas ain da é pou-
co. Nu me ro sos con su mi do res, como a mí dia re ve la
co ti di a na men te, têm ex pres sa do um sen ti men to mis-
to de de si lu são e re vol ta com os pre ços dos ge né ri -
cos. Nos sas au to ri da des sa ni tá ri as de vem es tar aten-
tas para esse fato, em pe nhan do-se vi go ro sa men te na
ex pan são da ofer ta e na re du ção do cus to dos ge né ri -
cos, para que este pro gra ma não per ca sua cre di bi li -
da de jun to ao con su mi dor bra si le i ro. 

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, nos úl ti mos
anos, a ma triz das mo da li da des de trans por tes do
País vem-se mo di fi can do ra pi da men te. A aber tu ra e a
uti li za ção de hi dro vi as, por exem plo, apro ve i tan do as
ba ci as hi dro ló gi cas pri vi le gi a das de que a Na tu re za
do tou nos so País, tem tra zi do uma ver da de i ra re vo lu -
ção nos cus tos dos trans por tes de car ga, re du zin -
do-os e tor nan do mais com pe ti ti va nos mer ca dos ex-
ter nos nos sa pro du ção, prin ci pal men te no se tor pri-
má rio de ati vi da des.

No en tan to, a mo da li da de ro do viá ria con ti nua a
ser a mais im por tan te. Ao con trá rio, po rém, do que
pen sam mu i tos crí ti cos, a for ma que to mou o de sen -
vol vi men to de nos sa ma triz de trans por tes, isso não é
um fato to tal men te de plo rá vel. Com efe i to, em bo ra
não sen do, em ge ral, a mo da li da de de me nor cus to
por to ne la da-qui lô me tro, a ro do via é, sem qual quer
dú vi da, a que pos si bi li ta ma i or li ber da de ao trans por -
ta dor – que pode pe gar car ga em pra ti ca men te qual-
quer lu gar, e en tre gá-la em qual quer ou tro – e é tam-
bém a de me nor cus to de im plan ta ção da in fra-es tru -
tu ra. Re la ti va men te ba i xo tam bém é o cus to para al-
guém en trar no ne gó cio: bas ta ad qui rir um ca mi nhão
e es tar apto a ofe re cer ser vi ços de fre te.

É no trans por te de pas sa ge i ros, po rém, que a
mo da li da de ro do viá ria tem, no Bra sil, pre do mí nio
qua se ab so lu to. Uma idéia da im por tân cia do trans-
por te ro do viá rio de pas sa ge i ros em um país de enor-
me di men são como o nos so pode ser ob ti da ao com-
pul sar mos a edi ção de 2001, re la ti va ao ano-base de
2000, do Anuá rio Esta tís ti co do trans por te ro do viá rio
co le ti vo in te res ta du al e in ter na ci o nal de pas sa ge i ros,
edi ta do pelo De par ta men to de Trans por tes Ro do viá -
ri os da Se cre ta ria de Trans por tes Ter res tres do Mi nis -
té rio dos Trans por tes, em par ce ria com a Asso ci a ção
Bra si le i ra das Empre sas de Trans por te Ro do viá rio

Inter mu ni ci pal, Inte res ta du al e Inter na ci o nal de Pas-
sa ge i ros (Abra ti).

Os da dos to ta li za do res são im pres si o nan tes: no
ano de 2000, as 190 em pre sas as so ci a das à Abra ti
ope ra vam qua se 13 mil ve í cu los, di ri gi dos por mais de
21 mil mo to ris tas, em mais de duas mil li nhas e ser vi -
ços com ple men ta res. Nos mais de 4,3 mi lhões de vi a -
gens re a li za das, fo ram trans por ta dos, ao lon go de
cer ca de 1,4 bi lhões de qui lô me tros, mais de 132 mi-
lhões de pas sa ge i ros. O vo lu me de trans por te atin giu
a ci fra as som bro sa de 30,8 bi lhões de pas sa ge i -
ros-qui lô me tros.

A ma i or par te des se vo lu me ro dou pe las es tra -
das do Bra sil e dos pa í ses ser vi dos por nos sas em-
pre sas de trans por te ro do viá rio em ôni bus con ven ci o -
na is com sa ni tá rio – 20,3 bi lhões de pas sa ge i ros-qui -
lô me tros –, em bo ra o ma i or nú me ro de vi a gens – 1,9
mi lhão – e o ma i or nú me ro de pas sa ge i ros trans por -
ta dos – cer ca de 61 mi lhões – te nha sido ob ti do pe los
ôni bus semi-ur ba nos.

Esses da dos são ra zoá ve is, por que os ôni bus
com sa ni tá rio são em pre ga dos em vi a gens mais lon-
gas, en quan to os semi-ur ba nos cer ta men te o são no
trans por te diá rio de ida e vol ta de tra ba lha do res re si -
den tes nos mu ni cí pi os da pe ri fe ria dos gran des cen-
tros e em pre ga dos nos cen tros me tro po li ta nos.

Os nú me ros da evo lu ção, des de 1997, do trans-
por te ro do viá rio de pas sa ge i ros mos tram que o nú-
me ro de vi a gens re a li za das e o nú me ro de pas sa ge i -
ros trans por ta dos vêm cres cen do con ti nu a men te. Em
2000, como men ci o nei, vi a ja ram de ôni bus 132 mi-
lhões de pas sa ge i ros, nú me ro que, com pa ra do aos
118 mi lhões de 1997, re sul ta em um cres ci men to de
12%; como as vi a gens em 1997 con ta bi li za ram-se em
3,6 mi lhões, os 4,3 mi lhões de vi a gens de 2000 re pre -
sen tam um cres ci men to de cer ca de 20%.

Os nú me ros re la ti vos à qui lo me tra gem per cor ri -
da e ao vo lu me trans por ta do, po rém, so fre ram cer ta
os ci la ção no pe río do, ten do mes mo di mi nu í do em
2000 em re la ção ao ano an te ri or. O vo lu me, en tão, foi
me nor que em 1997: 30,8 bi lhões con tra 31,4 bi lhões
de pas sa ge i ros-qui lô me tros, uma que da de 1,9%.

Para for ne cer aos Srs. Se na do res uma no ção
de como é im por tan te para nos so povo o trans por te
ro do viá rio de pas sa ge i ros, ex po nho ago ra os da dos
de uma li nha que os bra si le i ros do Cen tro-Sul do País
tal vez nem sa i bam que exis te: a rota Ma na us-Boa
Vis ta. 

Pois bem, Sr. Pre si den te: se al guém ima gi na
que se tra ta de uma li nha mor ta, per di da lá em um
can to re mo to do Bra sil, in for mo que ela trans por tou,
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em 2000, um to tal de 53 mil, 490 pas sa ge i ros em 4
mil, 880 vi a gens, per fa zen do o to tal de 3 mi lhões, 813
mil e 720 qui lô me tros. O vo lu me trans por ta do atin giu
32,4 mi lhões de pas sa ge i ros-qui lô me tros.

Os nú me ros re la ti vos ao mo vi men to in ter-re gi o -
nal e den tro de uma mes ma re gião mos tram um as-
pec to cu ri o so do trans por te ro do viá rio de pas sa ge i ros 
que me re ce re fle xão. Embo ra os nú me ros do mo vi -
men to de pas sa ge i ros en tre as ou tras re giões do País
e a re gião Su des te, a mais de sen vol vi da, se jam, de
lon ge, mu i to su pe ri o res aos de qual quer ou tro mo vi -
men to in ter-re gi o nal, o mo vi men to den tro da re gião
Cen tro-Oes te sur pre en de, sen do ma i or até que o mo-
vi men to den tro do Su des te. Isso sig ni fi ca, a meu ver,
que a mo da li da de tem um pa pel fun da men tal na in te -
gra ção des sa re gião.

O trans por te ro do viá rio de pas sa ge i ros é a mo-
da li da de mais po pu lar e ba ra ta para o des lo ca men to
das pes so as, quer em mu dan ça para ou tra ci da de,
quer em vi a gem de ne gó ci os, quer em ex cur são tu rís -
ti ca. Esse é um fato que deve ser le va do em con ta na
ela bo ra ção e exe cu ção da po lí ti ca na ci o nal de trans-
por tes. No en tan to, o que te mos vis to é um cer to des-
pre zo pela ro do via, que tem por con se qüên cia o es ta -
do atu al de aban do no de nos sas es tra das, al gu mas
das qua is se en con tram mes mo in tran si tá ve is.

Por ou tro lado, as em pre sas do se tor se que i -
xam do que elas con si de ram fa vo re ci men to, por par te 
do Go ver no, con ce di do às em pre sas da mo da li da de
aé rea de trans por te de pas sa ge i ros. Com efe i to, o
pro ble ma, por exem plo, do en di vi da men to das em pre -
sas do se tor aé reo, por ser este – aliás, cor re ta men te
– con si de ra do es tra té gi co, foi tra ta do, por mu i to tem-
po, com ex ces si va to le rân cia. Além dis so, as em pre -
sas fi li a das à Abra ti re cla mam da pou ca im por tân cia
atri bu í da pelo Go ver no à re for ma e à me lho ria dos
ter mi na is ro do viá ri os, que elas con tras tam com as re-
cen tes obras de re mo de la men to de mu i tos de nos sos
ae ro por tos.

Não de se jan do di mi nu ir a im por tân cia do trans-
por te aé reo, quan to mais em país com dis tân ci as tão
gran des en tre ci da des, gos ta ria de res sal tar o va lor
so ci al e eco nô mi co do trans por te ro do viá rio de pas-
sa ge i ros e re co nhe cer a jus ti ça das re i vin di ca ções da
Abra ti. Isso por que o Bra sil ain da é e será o país das
ro do vi as. Elas têm sido um dos fa to res mais im por tan -
tes da in te gra ção des te enor me país, cuja uni da de
cul tu ral é úni ca em um mun do glo ba li za do mas pon ti -
lha do de con fli tos.

Por isso, sa ú do a Abra ti e as em pre sas a ela fi li -
a das pelo tra ba lho que re a li zam: tra ba lho con tí nuo e

co ti di a no de for mi gui nhas car re ga de i ras, mas tra ba -
lho de gi gan tes nos re sul ta dos.

Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sr. Pre-

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na
para re gis trar que aca bei de en tre gar à Se cre ta ria
Ge ral da Mesa pro je to de lei de mi nha au to ria que dis-
põe so bre as pe na li da des dos cri mes con tra a ad mi -
nis tra ção pú bli ca e pro põe al te ra ções no De cre to-Lei
2.848/40, o nos so Có di go Pe nal.

Na es sên cia, o que pre ten do é aca bar com o cir-
co que se mon ta nas ra ras ve zes em que o Ju di ciá rio
con se gue pro ces sar al guém que aten tou con tra a ad-
mi nis tra ção pú bli ca, con tra o pa tri mô nio do con tri bu -
in te. Ain da me pro vo ca re vol ta a ima gem de Jor gi na
de Fre i tas, aque la que sub tra iu mi lhões à Pre vi dên -
cia, ou do ex-juiz Ni co lau dos San tos Neto, em ple no
gozo dos pri vi lé gi os da lei, en quan to o fru to de sua
ação cri mi no sa per ma ne ce de vi da men te res guar da -
do em ban cos es tran ge i ros, ou sabe Deus onde.

O que pro po nho é que aque le que te nha co me ti -
do cri me pe cu niá rio con tra a ad mi nis tra ção pú bli ca,
se con de na do, não re ce ba ne nhum be ne fí cio da lei
pe nal, en quan to não hou ver res sar ci men to ple no e
efe ti vo do pre ju í zo pro vo ca do.

Vale di zer que as pe nas de re clu são te rão de ser
cum pri das ex clu si va men te em re gi me fe cha do, e a
pena de de ten ção em re gi me semi-aber to. Da mes ma 
for ma, lhe será ne ga do li vra men to ou sus pen são con-
di ci o nal da pena.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mu i to se
tem fa la do so bre a onda de vi o lên cia que per cor re a
Na ção. E, prin ci pal men te, so bre a in dig na ção – que
às ve zes be i ra a ir ra ci o na li da de – de nos sa po pu la -
ção, com jus ta ra zão, cho ca da di an te dos fa tos que
emer gem no seu dia-a-dia.

Eu mes mo te nho me jun ta do a este cla mor e à
ne ces si da de de se dar um bas ta à in se gu ran ça que
atin ge to dos os bra si le i ros.

É cla ro que as ca u sas des sa si tu a ção po dem
ser vis lum bra das no ce ná rio de ex clu são so ci al pa tro -
ci na do por este go ver no. Tam bém têm ra zão aque les
que pre fe rem jus ti fi cá-la com a fa lên cia das ins ti tu i -
ções po li ci a is, con ta mi na das pelo cri me. E até aque-
les que ad vo gam a ne ces si da de de se re for mu lar a le-
gis la ção cri mi nal como an te pa ro con tra a vi o lên cia
têm lá sua ra zão. Afi nal, o nos so Có di go Pe nal é de
1940, com ple tou re cen te men te 62 anos. Foi san ci o -
na do quan do se quer exis tia a te le vi são.

Te nho ou vi do, aqui e ali, uns pou cos que cha-
mam a aten ção para a ques tão da mo ral. E que apon-
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tam a sua ca rên cia como um ele men to de es tí mu lo à
vi o lên cia. 

Nun ca é de ma is re pe tir: o crime não compensa!
mais dia, menos dia, os culpados serão alcançados
pelo braço da lei.

Mas, como con fron tar esse con ce i to mo ral com
a re a li da de, quan do ve mos as ca de i as lo ta das ape-
nas de cri mi no sos po bres, en quan to aque les, pre ten -
sa men te de bem com a vida, que aten ta ram con tra o
pa tri mô nio de to dos, aguar dam ci ni ca men te os be ne -
fí ci os da lei para go zar o fru to de sua ati vi da de cri mi -
no sa?

Para que pos sa mos ter au to ri da de e, por que
não di zer, mo ral, te mos que aca bar com os pri vi lé gi -
os. Com as cas tas. 

O cri me não com pen sa para nin guém. Ou se
pre fe ri rem: a lei é igual para to dos. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer -
rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na -
do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria
de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 9, de 2001, que dis põe so bre o alon ga men to de
dí vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que tra ta a Lei
nº 9.138, de 29 de no vem bro de 1995, e dá ou tras pro-
vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Con fú cio Mou ra, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do pela apre-
sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de
2002, in cor po ran do as Emen das nºs 12 e 28, e con-
trá rio às Emen das nºs 1 a 11, 13 a 27.

A ma té ria cons tou da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da
por fal ta de quo rum.

– 2 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 12, de 2001, que cria o Fun do Se gu ro-Sa fra e
ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra para os agri cul to res
fa mi li a res da Re gião Nor des te e do nor te do Esta do
de Mi nas Ge ra is, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do de

ca la mi da de ou si tu a ção de emer gên cia em ra zão do
fe nô me no da es ti a gem, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i nal do Mo-
re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do
pela apre sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº
2, de 2002 e con trá rio às Emen das de nºs 1 a 15,
apre sen ta das pe ran te à Co mis são.

– 3 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 12, de 2001, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e da Inte gra ção
Na ci o nal, no va lor de oi ten ta e seis mi lhões de re a is,
para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i -
nal do Mo re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 10, apre sen ta das pe-
ran te a Co mis são.

– 4 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 125, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, 

com bi na do com o art. 353, pa rá gra fo
úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº 5.526/2001, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que, al te ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro 
de 1980, que dis põe so bre o Esta tu to dos Mi li ta res,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

A ma té ria cons tou da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da
por fal ta de quo rum.

– 5 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 28, de 2002 –

art. 336, II, com bi na do com o art. 338, IV,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 1, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 58, de 2002, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los
Ju ni or, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam-
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pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi-
va len te a até cem mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID.

A ma té ria cons tou da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da
por fal ta de quo rum.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 6 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 29, de 2002 –

art. 336, II, com bi na do com o art. 338, IV,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so lu -
ção nº 2, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re cer
nº 59, de 2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, com
voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos), que au to ri za 
a União a con ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex-
ter no, a ser ce le bra da en tre o Ban co Na ci o nal de De-
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES e o “Ja-
pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC”, no va lor 
equi va len te a até tre zen tos mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal.

A ma té ria cons tou da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da
por fal ta de quo rum.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 7 –
REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
20, de 2002, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, in clu são na
Ordem do Dia do Pro je to de Lei do Se na do nº 96, de
2001, que dis põe so bre as ope ra ções com re cur sos
dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do
Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te, de que tra ta a
Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989, e dá ou tras
pro vi dên ci as, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de on tem, quan do teve sua vo ta ção adi a da por
fal ta de quo rum.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 271, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 271, de 2000 (nº 548/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Ra di o -
clu be Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Jus sa ra, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 2, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

A ma té ria cons tou da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da
por fal ta de quo rum.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 320, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 320, de 2001 (nº 768/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 5, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A ma té ria cons tou da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da
por fal ta de quo rum.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 398, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 398, de 2001 (nº 740/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Trans con ti nen tal Ltda. para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Este io, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 46, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer-
nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da
por fal ta de quo rum.

– 11 –
PARECER Nº 76, DE 2002

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 76, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, so bre a Men sa gem nº 4, de 2002 (nº 1.441/2001,
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na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do o nome do Te nen te-Bri ga de i ro-do-Ar Hen ri -
que Ma ri ni e Sou za, para exer cer o car go de Mi nis tro
do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de cor ren te da apo-
sen ta do ria do Te nen te-Bri ga de i ro-do-Ar João Fe lip pe
Sam pa io de La cer da Ju ni or.

– 12 –
PARECER Nº 77, DE 2002

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 77,
de 2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci-
da da nia, so bre a Men sa gem nº 71, de 2002 (nº
73/2002, na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro me ro
Jucá, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te
à de li be ra ção do Se na do o nome do Dou tor Re na to
de La cer da Pa i va, Juiz do Tri bu nal Re gi o nal do Tra-
ba lho da 2ª Re gião, para com por o Tri bu nal Su pe ri -
or do Tra ba lho, no car go de Mi nis tro Vi ta lí cio, em
vaga re ser va da a ju í zes de car re i ra da ma gis tra tu ra
tra ba lhis ta e de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis -
tro José Luiz Vas con ce los.

– 13 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 99, de 2001 (nº 3.395/2000, na Casa de
ori gem), que au to ri za do a ção de imó vel de pro pri e da -
de do Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.294, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to -
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

 – 14 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 3, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção 
nºs 12, de 2000, e 14, de 2001)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja-
der Bar ba lho, que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(al te ra ção dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas e a
ex tin ção do pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria de
con vo ca ção ex tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, fa vo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de das
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 12, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas

de Emen da à Cons ti tu i ção 
nºs 3, de 2000, e 14, de 2001)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 12, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de fun ci o na -
men to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar o re ces so
cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1º de ja ne i ro e es-
ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do
por re so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem pla rá
pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

– 16 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 14, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas

de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3 e 12, de 2000)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 14, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma-
gui to Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, para re du zir o pe río do de re ces so do Con gres so
Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

– 17 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 379, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 379, de 2001 (nº 940/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ale gre te, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 8, de 2002, da Co mis são 
de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer nan des.
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– 18 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 387, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 387, de 2001 (nº 718/2000, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au-
to ri za a Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio
Po si ti va FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go iás,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 10, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

– 19 –
REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
754, de 2001, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, so-
li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, a dis pen sa do pa re -
cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de 2001,
de sua au to ria, cujo pra zo se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 28 de fe ve re i ro úl ti mo, quan-
do teve sua vo ta ção adi a da para hoje.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 24 mi nu tos.)

(OS 11327/2002)
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Ata da 14ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
 em 6 de mar ço de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Mo za ril do Ca val can ti e Ma u ro Mi ran da

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Antô nio Car los Va la da res – Ari Stad ler – Arlin do
Por to – Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Be ní cio
Sam pa io – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car-
los Pa tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner –
Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão – Edu ar do Su plicy –
Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra – Fer nan do
Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral -
do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger-
son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges –
He lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res –
João Alber to Sou za – José Agri pi no – José Co e lho
– José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Sar ney 
– José Ser ra – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha 
– Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho –
Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria
do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to –
Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca-
val can ti – Na bor Jú ni or – Osmar Dias – Pa u lo Har-
tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet –
Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re
– Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro bin son
Vi a na – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu-
nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do –
Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral –
Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A
lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 76 Srs.
Se na do res.

Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos os nos sos tra-
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma u ro
Mi ran da, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISO

DO MI NIS TRO DE ESTA DO DA
PREVIDÊNCIA E ASSIS TÊN CIA SO CI AL

Nº 47/2002, de 28 de fe ve re i ro úl ti mo, en ca mi -
nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to
nº 690, de 2001, de ini ci a ti va da Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le. 

O Avi so foi ane xa do ao pro ces so do Re-
que ri men to nº 690, de 2001, que vai à Co mis -
são de Fis ca li za ção e Con tro le, acom pa nha do 
de um pa co te con ten do ane xos com as in for -
ma ções. 

PARECERES

PARECER Nº 100, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 23, de 1998 – Com-
ple men tar.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 23, de 1998 – Com-
ple men tar, que au to ri za o Po der Exe cu ti vo a in clu ir
Mu ni cí pi os de Mi nas Ge ra is si tu a dos no Entor no do
Dis tri to Fe de ral, na Re gião Inte gra da de De sen vol vi -
men to do Entor no do Dis tri to Fe de ral, e dá ou tras pro vi -
dên ci as, con so li dan do a su be men da apro va da pelo
Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 6 de mar ço de
2002. – Ra mez Te bet, Pre si den te – Mo za ril do Ca-
val can ti, Re la tor – Car los Wil son – Ro nal do Cu-
nha Lima
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ANEXO AO PARECER Nº 100, DE 2002

Alte ra a Lei Com ple men tar nº 94, de
19 de fe ve re i ro de 1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § lº do art. 1º da Lei Com ple men tar nº

94, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

“Art. 1º ..................................................
§ 1º A Re gião Admi nis tra ti va de que

tra ta este ar ti go é cons ti tu í da pelo Dis tri to
Fe de ral, os Mu ni cí pi os de Aba diâ nia, Água
Fria de Go iás, Águas Lin das, Ale xâ nia, Ca-
be ce i ras, Ci da de Oci den tal, Co cal zi nho de
Go iás, Co rum bá de Go iás, Cris ta li na, For-
mo sa, Lu ziâ nia, Mi mo so de Go iás, Novo
Gama, Pa dre Ber nar do, Pi re nó po lis, Pla nal -
ti na, San to Antô nio do Des co ber to, Val pa ra í -
so e Vila Boa, no Esta do de Go iás, e de Ari-
nos, Bon fi nó po lis de Mi nas, Bra si lân dia de
Mi nas, Bu ri tis, Ca be ce i ra Gran de, Dom Bos-
co, For mo so, Gu ar da-Mor, João Pi nhe i ro,
La ga mar, La goa Gran de, Na ta lân dia, Pa ra -
ca tu, Pin tó po lis, Pre si den te Ole gá rio, Ri a chi -
nho, São Gon ça lo do Aba e té, Unaí, Uru a na
de Mi nas, Uru cu ia, Var jão de Mi nas e Va-
zan te, no Esta do de Mi nas Ge ra is.

...................................................."(NR)

Art. 2º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

PARECER Nº 101, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 25, de 2001 (nº 667, de 1999,
na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 25, de 2001 (nº 667,
de 1999, na Casa de ori gem), que dis põe so bre a as-
sis tên cia do mi ci li ar no Sis te ma Úni co de Sa ú de, con-
so li dan do a Emen da nº 1, de re da ção, da Co mis são
de Assun tos So ci a is, e pro mo ven do al te ra ções re da -
ci o na is para ade qua ção à Lei Com ple men tar nº95, de
26 de fe ve re i ro de 1998, com a re da ção dada pela Lei
Com ple men tar nº 107, de 26 de abril de 2001.

Sala de Re u niões da Co mis são, 6 de mar ço de
2002. – Edi son Lo bão – Mo za ril do Ca val can ti –
Ro nal do Cu nha Lima – Car los Wil son, Re la tor.

ANEXO AO PARECER Nº 101, DE 2002

Acres cen ta ca pí tu lo e ar ti go à Lei nº
8.080, de 19 de se tem bro de 1990, que
dis põe so bre as con di ções para a pro mo -
ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú de, a
or ga ni za ção e o fun ci o na men to de ser vi -
ços cor res pon den tes e dá ou tras pro vi -
dên ci as, re gu la men ta do a as sis tên cia do-
mi ci li ar no Sis te ma Úni co de Sa ú de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º A Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de
1990, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ca pí tu lo 
VI e do art. 19-I:

“CAPÍTULO VI
Do Sub sis te ma de Aten di men to e

Inter na ção Do mi ci li ar

Art. 19-I. São es ta be le ci dos, no âm bi to 
do Sis te ma Úni co de Sa ú de, o aten di men to
do mi ci li ar e a in ter na ção do mi ci li ar.

§ 1º Na mo da li da de de as sis tên cia de
aten di men to e in ter na ção do mi ci li a res in clu -
em-se, prin ci pal men te, os pro ce di men tos
mé di cos, de en fer ma gem, fi si o te ra pêu ti cos,
psi co ló gi cos e de as sis tên cia so ci al, en tre
ou tros ne ces sá ri os ao cu i da do in te gral dos
pa ci en tes em seu do mi cí lio.

§ 2º O aten di men to e a in ter na ção do-
mi ci li a res se rão re a li za dos por equi pes mul-
ti dis ci pli na res que atu a rão nos ní ve is da me-
di ci na pre ven ti va, te ra pêu ti ca e re a bi li ta do ra.

§ 3º O aten di men to e a in ter na ção do-
mi ci li a res só po de rão ser re a li za dos por in-
di ca ção mé di ca, com ex pres sa con cor dân -
cia do pa ci en te e de sua fa mí lia."

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

PARECER Nº 102, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 96,
de 2000, de au to ria do se na dor Ge ral do
Cân di do que “Alte ra dis po si ti vos da Con so -
li da ção das Leis do Tra ba lho (CLT) que dis-
põem so bre a fi xa ção do sa lá rio mí ni mo, de
acor do com a Cons ti tu i ção Fe de ral“.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca
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I – Re la tó rio

E sub me ti do à aná li se des ta Co mis são o Pro je to
de Lei do Se na do nº 96, de 2000, de au to ria do no bre
Se na dor Ge ral do Cân di do. A pro po si ção al te ra o con ce -
i to ce le tis ta de sa lá rio mí ni mo, pre vê que os tra ba lha do -
res ocu pa dos em ser vi ços in sa lu bre re ce bam um mí ni -
mo cin qüen ta por cen to su pe ri or e dis põe que o va lor da
re mu ne ra ção men sal mí ni ma não será me nor do que
1/20 (um vi gé si mo) do sub sí dio men sal dos Mi nis tros do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. A ini ci a ti va pre vê tam bém
um pe río do de tran si ção, de qua tro anos, du ran te o qual
o atu al sa lá rio se ria cor ri gi do tri mes tral men te até al can -
çar o va lor pre vis to pelo pro po nen te.

O au tor da ini ci a ti va faz um mi nu ci o so es tu do do
pro ble ma do sa lá rio mí ni mo, ana li san do os as pec tos
eco nô mi cos, so ci a is e ju rí di cos. Den tre as idéi as ex pos -
tas, des ta ca mos a afir ma ção de que o au men to nes sa
base re mu ne ra tó ria é fun da men tal para me lho rar a ren-
da e re du zir a po bre za no Bra sil. O au tor vê os pro gra -
mas de com ba te à po bre za como me ros pa li a ti vos. Na
vi são dele, só a ele va ção dos va lo res pa gos aos tra ba -
lha do res bra si le i ros po de ria mo di fi car o qua dro de de si -
gual da des vi gen te. Além dis so, o au tor uti li za-se de ar-
gu men tos eco nô mi cos para apon tar a fra gi li da de do
mer ca do in ter no bra si le i ro como con se qüên cia do ba i xo 
po der aqui si ti vo da po pu la ção tra ba lha do ra:

“Como en tão es pe rar uma eco no mia pu-
jan te se mais da me ta de da po pu la ção está
pra ti ca men te fora do mer ca do con su mi dor?
Como es pe rar uma pro du ção mo der na e de
alta pro du ti vi da de se o ba i xo va lor do sa lá rio
de ses ti mu la o in ves ti men to em má qui nas e
mé to dos mo der nos? Isso sem fa lar das di fi -
cul da des de es co ar uma pro du ção ma i or re-
sul tan te da mo der ni za ção? Como en tão pre-
ten der, com este atra so tec no ló gi co, con cor rer 
com su ces so no mer ca do ex ter no?”

Mais adi an te ele jus ti fi ca a vin cu la ção que faz
en tre o sa lá rio mí ni mo e os sub sí di os dos Mi nis tros do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral:

“...se é ne ces sá rio e pos sí vel con ce der 
au men to aos sa lá ri os das al tas es fe ras do
go ver no, deve ser tam bém ne ces sá rio e
pos sí vel con ce der um au men to na mes ma
pro por ção aos tra ba lha do res que têm me nor 
re mu ne ra ção. Se é ne ces sá rio mas a si tu a -
ção eco nô mi ca não o per mi te, não é jus to
aten der ape nas aos que já são mais fa vo re -
ci dos e ex clu ir os me nos fa vo re ci dos.”

Em suma, numa lon ga jus ti fi ca ção, são ana li sa -
dos os di ver sos as pec tos que cer cam as dis cus sões
a res pe i to do sa lá rio mí ni mo, com ên fa se na ne ces si -

da de de ele var o va lor dele até o pa ta mar pro pos to
pelo au tor.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A ma té ria – fi xa ção do va lor do sa lá rio mí ni mo –
in se re-se no cam po do Di re i to do Tra ba lho. A ini ci a ti va
de pro po si ções re la ti vas ao tema é a co mum, nos ter-
mos do art. 61 da Car ta Mag na. A com pe tên cia para le-
gis lar so bre sa lá ri os é da União (art. 22, I, da CF) e cabe
ao Con gres so Na ci o nal a atri bu i ção de dis por so bre o
as sun to, con for me pres cre ve o ca put do art. 48 da mes-
ma Car ta. Não há re pa ros a fa zer, em con se qüên cia, no
que se re fe re à cons ti tu ci o na li da de. Tam bém no que se
re fe re à ju ri di ci da de, re gi men ta li da de e téc ni ca le gis la ti -
va não vis lum bra mos im pe di men tos à tra mi ta ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 965, de 2000.

No mé ri to, con si de ra mos lou vá ve is as pre o cu -
pa ções do ilus tre au tor da ini ci a ti va. Re al men te o va-
lor do sa lá rio mí ni mo, e isso já é um con sen so na ci o -
nal, não aten de às ne ces si da des do tra ba lha dor, não
con se gue cum prir com os ob je ti vos cons ti tu ci o na is de
su prir as ne ces si da des vi ta is bá si cas do tra ba lha dor
e de sua fa mí lia com mo ra dia, ali men ta ção, edu ca -
ção, sa ú de, la zer, ves tuá rio, hi gi e ne, trans por te e pre-
vi dên cia so ci al. Pre ci sa mos, em con se qüên cia, en-
con trar fór mu las de au men tar pro gres si va men te esse
va lor, sem com pro me ter os ob je ti vos eco nô mi cos e
so ci a is da po lí ti ca go ver na men tal.

O pro ble ma é que qual quer au men to que ul tra -
pas se os li mi tes su por tá ve is pela Pre vi dên cia So ci al,
pe las Pre fe i tu ras Mu ni ci pa is e pela ini ci a ti va pri va da,
aca ba rá por ge rar mais pro ble mas do que so lu ções, di fi -
cul da des nas con tas pú bli cas e dis tor ções no mer ca do
de tra ba lho. Além dis so, um sú bi to au men to cer ta men te
ca u sa ria uma ex pan são ex ces si va da de man da por de-
ter mi na dos pro du tos, com pro me ten do as sim as po lí ti -
cas de con tro le da in fla ção. E nin guém des co nhe ce que
a in fla ção pre ju di ca jus ta men te os mais po bres, aque les 
que não con se guem atu a li zar a sua ren da no mes mo
rit mo dos ín di ces in fla ci o ná ri os e que não têm con tas
ban cá ri as com cor re ção diá ria dos sal dos.

Sen do as sim, é pre ci so que uti li ze mos cri té ri os
le gis la ti vos ri go ro sos, ob ser va dos os pa râ me tros da
eco no mia e as pos si bi li da des de au men to efe ti vo do
sa lá rio mí ni mo. Em nos so en ten di men to, os sub sí di os 
dos Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral não ser-
vem como re fe rên cia. Não são va lo res ob ti dos no
mer ca do de tra ba lho e uma ele va ção no va lor dos
sub sí di os não ca u sa im pac to se me lhan te ao do au-
men to do sa lá rio mí ni mo so bre a eco no mia. Além dis-
so, os sub sí di os com pen sam, via de re gra, uma lon ga 
car re i ra no Po der Ju di ciá rio, com res pon sa bi li da des e
au to ri da de bem es pe cí fi cas.
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Fi nal men te, re gis tre-se que as dis cus sões so-
bre o sa lá rio mí ni mo ti ve ram opor tu ni da de re cen te,
ten do sido apro va da a Lei nº 9.171, de 18 de maio de
2000, que “dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo a par tir de
1º de maio de 1996, e dá ou tras pro vi dên ci as”. O mo-
men to atu al re co men da ca u te la. Me lhor aguar dar
uma ava li a ção dos re fle xos eco nô mi cos e so ci a is do
au men to con ce di do na que la data, para, pos te ri or -
men te, tra tar de no vos re a jus tes, na bus ca per ma nen -
te de um sa lá rio mais jus to.

III – Voto

Em face das con si de ra ções aqui ex pos tas, opi-
na mos pela re je i ção do Pro je to de Lei do Se na do nº

96, de 2000, de au to ria do no bre Se na dor Ge ral do
Cân di do, ape sar de re co nhe cer mos os ele va dos pro-
pó si tos que nor te a ram a apre sen ta ção da ini ci a ti va.

Sala da Co mis são, 27 de fe ve re i ro de 2002. –
Ro meu Tuma Pre si den te  – Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor – Val mir Ama ral – Ge ral do Cân di do (Au tor)
– Tião Vi a na (Ven ci do) – Ge ral do Althoff – Luiz
Pon tes – Le o mar Qu in ta ni lha – Se bas tião Ro cha
(Ven ci do) – Ro me ro Jucá – Luiz Otá vio – Mo re i ra
Men des – Pe dro Si mon – Wal deck Orne las – Ma ria
do Car mo Alves – Osmar Dias (Ven ci do) – Ma ri na
Sil va (Ven ci do) – La u ro Cam pos (Ven ci do) – Mar lu -
ce Pin to.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar 

so bre:
I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro ces su al, ele-

i to ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro náu ti co, es pa ci al e do
tra ba lho;
....................................................................................

Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da
esta para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis-
por so bre to das as ma té ri as de com pe tên cia da União,
es pe ci al men te so bre:
....................................................................................

LEI Nº 9.971, DE 18 DE MAIO DE 2000

Dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo a
par tir de 1º de maio de 1996, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................

OF. Nº 11/02 – PRES./CAS

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que
esta Co mis são, em re u nião no dia 27 de fe ve re i ro de
2002, re je i tou em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Se na do nº96, de 2000, que “Alte ra dis po si ti vos 
da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho (CLT) que dis-
põem so bre a fi xa ção do sa lá rio mí ni mo, de acor do
com a Cons ti tu i ção Fe de ral”, de au to ria do Se na dor
Ge ral do Cân di do.

Aten ci o sa men te, – Ro meu Tuma, Pre si den te.

PARECER Nº 103, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 370, de 2001 (nº
952/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
Apro va o tex to dos Atos Fi na is da Con fe rên -
cia de Ple ni po ten ciá ri os-Adi ci o nal, Min ne a -
po lis, 1998, que al te ram a Cons ti tu i ção e
a Con ven ção da UIT.

Re la tor: Se na dor Tião Vi a na

I – Re la tó rio

Com base nos arts. 49, in ci so I, e 84, in ci so VIII, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, esta Co mis são é cha ma da a opi-
nar so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 370, de
2001 (PDC nº 00952, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que “apro va o tex to dos Atos Fi na is da Con fe rên cia
de Ple ni po ten ciá ri os-Adi ci o nal, Min ne a po lis, 1998, que
al te ram a Cons ti tu i ção e a Con ven ção da UIT“.

Na Câ ma ra dos Depu ta dos, a ma té ria foi dis tri -
bu í da à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, pas san do ain da pelo cri vo das Co mis sões
de Ciên cia e Tec no lo gia, de Co mu ni ca ção e Infor má ti -
ca e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, onde foi
apro va da, com emen da ofe re ci da pelo re la tor, ape nas 
no que con cer ne à téc ni ca le gis la ti va do pa rá gra fo
úni co do art. 1º do pro je to de de cre to le gis la ti vo em
tela. A ma té ria foi fi nal men te apro va da pelo Ple ná rio
da Câ ma ra em 4 de ou tu bro de 2001, aco lhi da a
emen da ado ta da pela CCJR.

Se gun do ex põe o Mi nis tro de Esta do das Re la -
ções Exte ri o res em Men sa gem di ri gi da ao Pre si den te 
da Re pú bli ca em 14 de se tem bro de 2000, os tex tos
ema na dos da Con fe rên cia de Min ne a po lis bus cam
con ci li ar os in te res ses de to dos os Pa í ses-mem bros
da UIT, nes sa fase de pro fun das e rá pi das trans for -
ma ções nas te le co mu ni ca ções. As emen das à Cons-
ti tu i ção e à Con ven ção da União Inter na ci o nal de Te-
le co mu ni ca ções re fle tem o ideá rio dos Pa í ses mem-
bros da União so bre me tas de uni ver sa li za ção de ser-
vi ços, aju da aos pa í ses em de sen vol vi men to, in tro du -
ção de me lho ri as no fun ci o na men to da UIT e ou tros
as sun tos es tra té gi cos das te le co mu ni ca ções mun di a is,
que, se gun do afir ma a su pra ci ta da Men sa gem, ”... se
co a du nam de for ma ple na com a po lí ti ca bra si le i ra na
ma té ria“.

A Men sa gem men ci o na ain da que os re fe ri dos
Atos fo ram en ca mi nha dos ao lta ma raty pela Ana tel
em 12 de maio de 2000.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A União Inter na ci o nal de Te le co mu ni ca ções,
UIT, é uma das agên ci as es pe ci a li za das das Na ções
Uni das. Foi fun da da em lº de ja ne i ro de 1934 e in cor -
po ra da à ONU em 1946 e con ta hoje com 189 Esta-
dos-Mem bros e 580 Mem bros de Se tor (com pa nhi as
de te le co mu ni ca ções). Tra ta-se do foro onde os pa í -
ses mem bros es ta be le cem a re gu la men ta ção in ter -
na ci o nal de te le co mu ni ca ções, me di an te a ado ção de
nor mas e pa drões com a fi na li da de de pro mo ver o de-
sen vol vi men to or de na do dos sis te mas na ci o na is de
co mu ni ca ções.

Se gun do es cla re ce o Re la tó rio apro va do pela Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal
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da Câ ma ra de De pu ta dos, a or ga ni za ção está di vi di da
em três gran des se to res: a UIT-T, a UIT-D e a UIT-R.

A UIT-T (Se tor de Nor ma li za ção das Te le co mu ni ca -
ções) es ta be le ce a re gu la men ta ção in ter na ci o nal das te-
le co mu ni ca ções, vi tal para o es ta be le ci men to de re la ções
en tre os vá ri os sis te mas de co mu ni ca ção na ci o na is.

A UIT-D (Se tor de De sen vol vi men to das Te le co -
mu ni ca ções) bus ca fa ci li tar e pro mo ver o de sen vol vi -
men to das te le co mu ni ca ções em ní vel mun di al, par ti -
cu lar men te nos pa í ses em de sen vol vi men to, por meio
da ofer ta, da or ga ni za ção e da co or de na ção da co o -
pe ra ção téc ni ca e das ati vi da des de as sis tên cia.

A UIT-R (Se tor de Ra di o co mu ni ca ções) tem por
fun ção bus car o con sen so no que diz res pe i to à uti li -
za ção dos ser vi ços de te le fo nia sem fio. Exer ce ain da
pa pel fun da men tal na ges tão do es pec tro de fre qüên -
ci as ra di o e lé tri cas e de ór bi tas de sa té li tes.

Os prin ci pa is ins tru men tos ju rí di cos da ins ti tu i -
ção são a Cons ti tu i ção e a Con ven ção.

A Cons ti tu i ção de fi ne o seu ob je to, es tru tu ra,
com po si ção, fun ci o na men to e os di re i tos e obri ga -
ções de seus mem bros; dis ci pli na o fun ci o na men to
dos se to res aci ma men ci o na dos; es ta be le ce os prin-
cí pi os apli cá ve is às te le co mu ni ca ções em ge ral, e às
ra di o co mu ni ca ções, em par ti cu lar; dis põe so bre as
re la ções da União com a Orga ni za ção das Na ções
Uni das, ou tras or ga ni za ções in ter na ci o na is e os Esta-
dos não-Mem bros.

A Con ven ção com ple men ta a Cons ti tu i ção, pois
de ta lha e re gu la a apli ca ção das dis po si ções so bre o
fun ci o na men to da Orga ni za ção e dis ci pli na a ope ra -
ção dos ser vi ços de te le co mu ni ca ções e a ar bi tra gem 
de con fli tos.

Para adap tar es tes dois ins tru men tos às rá pi das
mu dan ças ve ri fi ca das na área das te le co mu ni ca ções, os
pa í ses mem bros apro va ram, em Min ne a po lis, em 1998,
os ”Atos Fi na is da Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os".

As al te ra ções in tro du zi das por meio dos Atos Fi-
na is em apre ço con so li dam as emen das já ado ta das
em Ge ne bra, em 1992, e seus res pec ti vos Ane xos; e
as emen das fe i tas pos te ri or men te, du ran te a Con fe -
rên cia dos Ple ni po ten ciá ri os de Qu i o to, em 1994,
apro va das pelo De cre to nº 67, de 15 de ou tu bro de
1999, e pro mul ga das pelo De cre to nº 2.962, de 23 de
fe ve re i ro de 1999, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al de 24
de fe ve re i ro de 1999.

Con for me res sal ta o Re la tó rio da Co mis são de
Re la ções Exte ri o res da Câ ma ra dos De pu ta dos, as
al te ra ções pro pos tas vi sam, en tre ou tras fi na li da des,
am pli ar a base fi nan ce i ra da or ga ni za ção e re es tru tu -
rá-la, de modo a man ter o seu pa pel de prin ci pal foro
do se tor de te le co mu ni ca ções em ní vel glo bal. Isso
por que a or ga ni za ção vem per den do ter re no para ou-
tros or ga nis mos de na tu re za mu ti la te ral, como a
OMC, em ra zão do rá pi do en fra que ci men to que vem

se ve ri fi can do em sua base fi nan ce i ra. Assim, é nas
ne go ci a ções na OMC que im por tan tes de ci sões em
ma té ria de te le co mu ni ca ções vêm sen do to ma das,
em es pe ci al aque las re fe ren tes ao co mér cio de ser vi -
ços de te le co mu ni ca ções e à aber tu ra do se tor.

De ma ne i ra ge ral, as emen das ape nas aper fe i -
ço am dis po si ti vos já exis ten tes na Cons ti tu i ção e na
Con ven ção da UIT, en tre tan to cabe des ta car as
emen das adi ti vas 28A, 28B, e 28C, que am pli am a
par ti ci pa ção dos Mem bros de Se tor, isto é, das com-
pa nhi as de te le co mu ni ca ções, na or ga ni za ção e fun-
ci o na men to da UIT. Essa mu dan ça é co e ren te com o
mo de lo de te le co mu ni ca ções tido pela UIT como o
mais efi ci en te, cujo pa drão é se gui do pelo se tor de te-
le co mu ni ca ções bra si le i ro. Se gun do esse mo de lo, as
ati vi da des do se tor de vem ser con du zi das por com pa -
nhi as in de pen den tes do apa re lho es ta tal, sob a su-
per vi são e o con tro le de agên ci as re gu la men ta do ras.

Con for me sa li en ta mos aci ma, as prin ci pa is mu-
dan ças à Cons ti tu i ção e à Con ven ção da UIT fo ram
in tro du zi das pe los do cu men tos ema na dos das Con-
fe rên ci as de Ge ne bra e de Qu i o to. Tais atos in ter na ci -
o na is, re i te ra mos, já fo ram apro va dos pelo Con gres -
so Na ci o nal e pro mul ga dos pelo De cre to nº2.962, de
23 de no vem bro de 1999.

III – Voto

Por todo o ex pos to, voto fa vo ra vel men te à apro va -
ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 370, de 2001
(PDC nº 00952, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Sala da Co mis são 5 de mar ço de 2002. Jef fer -
son Pé res, Pre si den te – Tião Vi a na, Re la tor – Iris
Re zen de – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Ber nar do Ca bral 
– Luiz Otá vio – Ro ber to Sa tur ni no – José Co e lho –
Lu dio Co e lho – Ma u ro Mi ran da.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor-

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te
da Re pú bli ca:
....................................................................................

VIII – ce le brar tra ta dos, con ven ções e atos in ter -
na ci o na is, su je i tos a re fe ren do do Con gres so Na ci o nal;
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.962,
DE 23 DE FEVEREIRO DE 1999

Pro mul ga a Cons ti tu i ção e a Con-
ven ção da União Inter na ci o nal de Te le co -
mu ni ca ções, con clu í das em Ge ne bra, 22
de de zem bro de 1992, e seu ins tru men to
de Emen da apro va do em Qu i o to, 14 de
ou tu bro de 1994.

....................................................................................

PARECERES Nºs 104, E 105 DE 2002

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
416 de 1999, de au to ria do Se na dor Tião
Vi a na, que pro í be a fa bri ca ção, a im por ta -
ção, a ex por ta ção, a ma nu ten ção em es-
to que, a co mer ci a li za ção e o uso de di-
clo ro di fe nil tri co re ta no (DDT) e dá ou tras
pro vi dên ci as.

PARECER Nº 104, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Vem a exa me da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia o Pro je to de Lei do Se na do (PLS)
nº 416, de 1999, de au to ria do Se na dor Tião Vi a na.

A pro po si ção em aná li se pro í be, em todo o ter ri -
tó rio na ci o nal, a fa bri ca ção, a im por ta ção, a ex plo ra -
ção, a ma nu ten ção em es to que, a co mer ci a li za ção e
o uso de di clo ro di fe nil tri co re ta no (DDT).

Na se qüên cia, de ter mi na que os es to ques do
pro du to de ve rão ser in ci ne ra dos, res pe i tan do-se as
nor mas am bi en ta is vi gen tes.

Esta be le ce, ain da, que o Po der Exe cu ti vo de ve -
rá re a li zar es tu do de ava li a ção do im pac to am bi en tal
e sa ni tá rio ca u sa do na Ama zô nia pelo uso do DDT no
con tro le de ve to res de do en ças hu ma nas.

O tex to pre vê, além dis so, que a inob ser vân cia
da pro i bi ção im pos ta cons ti tui cri me con tra o meio
am bi en te, nos ter mos do art. 54 da Lei nº 9.605, de 12
de fe ve re i ro de 1998.

Fin do o pra zo re gi men tal não fo ram apre sen ta -
das emen das ao pro je to de lei ora em apre ci a ção.

II – Voto

Como bem lem bra o no bre Se na dor, o uso do di-
clo ro di fe nil tri co re ta no (DDT) acar re ta sé ri os ris cos ao
meio am bi en te e à sa ú de hu ma na e ani mal, ten do em

vis ta o seu efe i to cu mu la ti vo nas ca de i as ali men ta res
e a per sis tên cia do pro du to e seus re sí du os no am bi -
en te.

A Cons ti tu i ção Fe de ral es ta tui nos in ci sos VI e
XII do art. 24 que com pe te à União le gis lar, con cor -
ren te men te com os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral, so-
bre con ser va ção da na tu re za, de fe sa do solo e dos
re cur sos na tu ra is, pro te ção do meio am bi en te, con-
tro le da po lu i ção, pro te ção e de fe sa da sa ú de. É pri va -
ti va da União, por ou tro lado, a com pe tên cia le gis la ti -
va em ma té ria pe nal.

Ca ben do ao Con gres so Na ci o nal dis por so bre
to das as ma té ri as de com pe tên cia le gis la ti va da
União, nos ter mos do art. 48 da CF, e não es tan do a
ma té ria em exa me in se ri da en tre aque las cuja ini ci a ti -
va é pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, con for me
fi xa do no art. 61 da Car ta Mag na, en ten de mos que a
pro po si ção con tem pla os re qui si tos es sen ci a is de
cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de, so bre os qua is
deve esta Co mis são opi nar.

Des sa for ma, o nos so voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 416, de 1999.

Sala das Co mis sões, 28 de no vem bro de 2001.
– Osmar Dias, Pre si den te em Exer cí cio – Ro meu
Tuma, Re la tor – José Edu ar do Du tra – José Fo ga -
ça – José Agri pi no – Bel lo Par ga – Anto nio Car los
Jú ni or – Luiz Otá vio – Se bas tião Ro cha – Luiz
Pon tes – Ma ria do Car mo Alves – Ger son Ca ma ta
– Artur da Tá vo la – Mar lu ce Pin to – Pe dro Si mon.

PARECER Nº 105, DE 2002
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Foi dis tri bu í da a esta Co mis são de Assun tos So ci -
a is (CAS), para de ci são em ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je -
to de Lei do Se na do nº416, de 1999, de au to ria do ilus-
tre Se na dor Tião Vi a na, com pa re cer fa vo rá vel da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ).

A pro po si ção em exa me veda, em todo o ter ri tó -
rio na ci o nal, a fa bri ca ção, a im por ta ção, a ex por ta -
ção, a ma nu ten ção em es to que, a co mer ci a li za ção e
o uso de di clo ro di fe nil tri clo re ta no (DDT). Esta be le ce,
ain da, que os es to ques exis ten tes no País de ve rão
ser in ci ne ra dos.

Na se qüên cia, o art. 3º do pro je to ti pi fi ca como
cri me con tra o meio am bi en te a vi o la ção do dis pos to
na nor ma, su je i tan do os in fra to res às pe na li da des
pre vis tas no art. 54 da Lei nº9.605, de 12 de fe ve re i ro
de 1998 (Lei dos Cri mes Ambi en ta is).

Esgo ta do o pra zo re gi men tal, não fo ram ofe re ci -
das emen das ao pro je to.
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II – Aná li se

O ilus tre Se na dor Tião Vi a na dis cor reu de for ma 
exa us ti va, e com mu i ta pro pri e da de, so bre os ma le fí -
ci os ca u sa dos pelo uso do DDT, ca ben do a esta re la -
to ria tão-so men te re a fir mar os ar gu men tos in vo ca dos 
na jus ti fi ca ção da pro pos ta.

O DDT foi sa u da do, quan do da des co ber ta de
suas pro pri e da des in se ti ci das, como a “gran de arma
quí mi ca no com ba te às pra gas”. Só mu i to mais tar de
des co briu-se que o pro du to re pre sen ta va ris co eco to -
xi ló gi co im por tan te.

O DDT con ta mi na o solo, a água, o ar e está re-
la ci o na do com a ex tin ção de in se tos, pe i xes, aves, ma-
mí fe ros e ou tras es pé ci es ani ma is, po den do per ma ne -
cer no am bi en te por de ze nas de anos sem se de gra dar.
Por ser al ta men te vo lá til, é le va do para a at mos fe ra e
con du zi do até os pó los, por exem plo. Pes qui sas in di -
cam a pre sen ça de DDT até em pin güins do Árti co, área
nun ca sub me ti da à apli ca ção do pro du to.

Além da ca pa ci da de de per sis tên cia, o pro du to
apre sen ta ele va da to xi da de, sen do ar ma ze na do nos
te ci dos gor du ro sos do or ga nis mo hu ma no e de ou tras 
es pé ci es ani ma is, com efe i tos cu mu la ti vos da no sos
para o co ra ção, fi ga do, rins, cé re bro e ou tros ór gãos.

Os efe i tos co la te ra is de cor ren tes do uso em lar-
ga es ca la do DDT ter mi na ram por le var a ma i o ria dos
pa í ses a ba nir a fa bri ca ção e o uso des se in se ti ci da
de alto po der re si du al. Se por um lado, ele per mi te
con tro lar os da nos ca u sa dos pe las pra gas na agri cul -
tu ra e os mos qui tos trans mis so res de di ver sos ti pos
de en fer mi da des, por ou tro, con for me sus ten ta o au-
tor do pro je to, no am bi en te, sua ação não se le ti va ata-
ca tan to as pra gas agrí co la ou os ve to res de do en ças
con tra os qua is é em pre ga do quan to des trói, in dis cri -
mi na da men te, ou tras es pé ci es da fa u na e da flo ra na-
ti va, eli mi na pre da do res na tu ra is e gera re sis tên cia
(das pra gas).

A par tir da dé ca da de 80, o Bra sil sus pen deu a
fa bri ca ção do DDT em con se qüên cia da pro i bi ção de
seu uso na agri cul tu ra. No en tan to, con ti nu ou, até
bem pou co tem po, a em pre gar o in se ti ci da no con tro -
le dos ve to res da ma lá ria e de ou tras do en ças trans-
mi ti das por mos qui tos, ape sar dos im pac tos no ci vos
ao meio am bi en te e à sa ú de hu ma na e ani mal de cor -
ren tes de sua apli ca ção.

Com vis tas a evi tar de fi ni ti va men te o uso des se
pro du to, a Jus ti ça Fe de ral pro fe riu, em ja ne i ro de
1997, sen ten ça de ter mi nan do que o Mi nis té rio da Sa-
ú de ins ti tu ís se (...) no pra zo de três anos, pro gra ma
ci en tí fi co fe de ral vol ta do à subs ti tu i ção do in se ti ci da
DDT nas cam pa nhas de sa ú de pú bli ca.

Nes se sen ti do, a Se cre ta ria de Vi gi lân cia Sa ni -
tá ria do Mi nis té rio da Sa ú de ba i xou a Por ta ria nº 11,
de 8 de ja ne i ro de 1998, que pro i bi o uso do DDT nos

pro gra mas de con tro le de do en ças trans mi ti das por
in se tos, in clu si ve da ma lá ria.

Não obs tan te mu i tos pa í ses onde a ma lá ria é
en dê mi ca ain da fa ze rem uso do DDT, seu em pre go
na ba ta lha con tra a mo lés tia está bem do cu men ta do
e os re sul ta dos não che gam a ser con vin cen tes. Isso
acon te ce de vi do à ca pa ci da de de adap ta ção do mos-
qui to trans mis sor, o qual, em pou co tem po, dada a ra-
pi dez com que se re pro duz, pode de sen vol ver re sis -
tên cia ao in se ti ci da, tor nan do-o ine fi caz.

Da dos da li te ra tu ra es pe cí fi ca in di cam que o
DDT foi in tro du zi do na Índia nos anos 50. Ini ci al men te 
os ca sos de ma lá ria ca í ram de 75 mi lhões para 50 mil.
No en tan to, em 1976, o nú me ro de ca sos ha via su bi -
do para 6,5 mi lhões, o que vem exi gin do o uso de dro-
gas cada vez mais po ten tes — e, por tan to, gas tos
mais vul to sos — para o con tro le da do en ça.

A pro pó si to, or ga nis mos in ter na ci o na is vêm, há
mu i to, de mos tran do pre o cu pa ção quan to ao uso in-
dis cri mi na do de di ver sos pes ti ci da, en tre eles o DDT.
A ques tão tem sido mu i to dis cu ti da em di ver sos fo ros
mun di a is e, em maio de 2001, foi ado ta da em Esto col -
mo, na Su é cia, a Con ven ção so bre POPs (Po lu en tes
Orgâ ni cos Per sis ten tes).

Esse acor do, pro mo vi do pela Orga ni za ção das
Na ções Uni das (ONU), visa, ini ci al men te, à eli mi na -
ção to tal de 12 (doze) subs tân ci as ex tre ma men te no-
ci vas à sa ú de am bi en tal e hu ma na, re sis ten tes à de-
gra da ção, mu i to es tá ve is, e cuja ca rac te rís ti ca mais
per ni ci o sa é seu efe i to bi o a cu mu la ti vo nos te ci dos de
ani ma is e do ho mem. Nes sa lis ta en con tra-se o DDT.

Jul ga mos, por con se guin te, opor tu na e jus ta a
ini ci a ti va sob exa me, en ten den do, como o au tor, que
se faz ne ces sá rio in cor po rar ao or de na men to ju rí di co
lei re gu la men tan do a ma té ria. Embo ra es te ja em vi-
gên cia por ta ria do Mi nis té rio da Sa ú de que pro í be o
uso do DDT, es ta mos di an te de um ato ad mi nis tra ti vo
e, como tal, pas sí vel de re vo ga ção ou al te ra ção a
qual quer tem po e a cri té rio ex clu si vo da au to ri da de
ad mi nis tra ti va com pe ten te.

III – Voto

Pelo ex pos to, o voto é pela Apro va ção do Pro je -
to de Lei do Se na do nº 416, de 1999.

Sala da Co mis são, 27 de fe ve re i ro de 2002. –
Ma ri na Sil va, Pre si den te – Osmar Dias, Re la tor –
Val mir Ama ral – Ge ral do Cân di do – Tião Vi a na –
Ge ral do Althoff – Luiz Pon tes – Le o mar Qu in ta ni -
lha – Se bas tião Ro cha – Ro me ro Jucá – Luiz Otá-
vio – Mo re i ra Men des – Pe dro Si mon – Wal deck
Orne las – Ma ria do Car mo Alves – Mar lu ce Pin to.
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TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 416, DE 1999, APROVADO PELA COMISSÃO
DE ASSUNTOS SOCIAIS EM REUNIÃO DO DIA 27
DE FEVEREIRO DE 2002.

Pro í be a fa bri ca ção, a im por ta ção, a
ex por ta ção, a ma nu ten ção em es to que, a
co mer ci a li za ção e o uso de di clo ro di fe nil -
tri clo re ta no (DDT) e dá o ou tras pro vi dên -
ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pro i bi da, em todo o ter ri tó rio na ci o -

nal, a fa bri ca ção, a im por ta ção, a ex por ta ção, a ma-
nu ten ção em es to que, a co mer ci a li za ção e o uso de
di clo ro di fe nil tri clo re ta no (DDT).

Art. 2º Os es to ques de pro du tos con ten do DDT,
exis ten tes no País à data da pu bli ca ção des ta lei, de-
ve rão ser in ci ne ra dos no pra zo de trin ta dias, to ma das 
as de vi das ca u te las para im pe dir a po lu i ção do am bi -
en te e ris cos para a sa ú de hu ma na e ani mal.

Art. 3º Cons ti tui cri me con tra o meio am bi en te,
nos ter mos do art. 54 da Lei nº 9.605, de 12 de fe ve re -
i ro de 1998, a fa bri ca ção, a im por ta ção, a ex por ta ção, 
a ma nu ten ção em es to que, a co mer ci a li za ção e o uso
do DDT.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re a li za rá, no pra zo de
dois anos, a con tar da data da pu bli ca ção des ta lei,
es tu do de ava li a ção do im pac to am bi en tal e sa ni tá rio
ca u sa do pelo uso de DDT para con tro le de ve to res de
do en ças hu ma nas, na Ama zô nia.

Art. 5ª Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu-
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 27 de fe ve re i ro de 2002. –
Ma ri na Sil va, Pre si den te – Osmar Dias, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis-

tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:
....................................................................................

VI – flo res tas, caça, pes ca, fa u na, con ser va ção
da na tu re za, de fe sa do solo e dos re cur sos na tu ra is,
pro te ção do meio am bi en te e con tro le da po lu i ção;
....................................................................................

Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre 

to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci -
al men te so bre:

I – sis te ma tri bu tá rio, ar re ca da ção e dis tri bu i ção
de ren das;

II – pla no plu ri a nu al, di re tri zes or ça men tá ri as,
or ça men to anu al, ope ra ções de cré di to, dí vi da pú bli -
ca e emis sões de cur so for ça do;

III – fi xa ção e mo di fi ca ção do efe ti vo das For ças
Arma das;

IV – pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e
se to ri a is de de sen vol vi men to;

V – li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal, es pa ço aé reo e
ma rí ti mo e bens do do mí nio da União;

VI – in cor po ra ção, sub di vi são ou des mem bra -
men to de áre as de Ter ri tó ri os ou Esta dos, ou vi das as
res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas;

VII – trans fe rên cia tem po rá ria da sede do Go-
ver no Fe de ral;

VIII – con ces são de anis tia;
IX – or ga ni za ção ad mi nis tra ti va, ju di ciá ria, do

Mi nis té rio Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca da União e
dos Ter ri tó ri os e or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio
Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral;

X – cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção de car-
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas, ob ser va do o que
es ta be le ce o art. 84, VI, b;

XI – cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos
da ad mi nis tra ção pú bli ca;

XII – te le co mu ni ca ções e ra di o di fu são;
XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria,

ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;
XIV – mo e da, seus li mi tes de emis são, e mon-

tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral.

“XV – fi xa ção do sub sí dio dos Mi nis tros do Su-
pre mo Tri bu nal Fe de ral, por lei de ini ci a ti va con jun ta
dos Pre si den tes da Re pú bli ca, da Câ ma ra dos De-
pu ta dos, do Se na do Fe de ral e do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, ob ser va do o que dis põem os arts. 39, § 4º,
150, II, 153, III, e 153, § 2º, I”.

....................................................................................

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca,
ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o -
res, ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da -
dãos, na for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti -
tu i ção.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 259 PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.

OF. Nº 10/02 – PRES./CAS

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do , co mu ni co a Vos sa Exce lên cia
que esta Co mis são, em re u nião no dia 27 de fe ve re i ro
de 2002 , apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to
de Lei do Se na do nº 416, de 1999, que “Pro í be a fa bri -
ca ção, a im por ta ção, a ex por ta ção, a ma nu ten ção em
es to que, a co mer ci a li za ção e o uso de di clo ro di fe nil -
tri clo re ta no (DDT) e dá ou tras pro vi dên ci as.”, de au to -
ria do Se na dor Tião Vi a na.

Aten ci o sa men te, Ro meu Tuma, Pre si den te.

PARECER Nº 106, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 118, de 2000,
que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 8.401, de
8 de ja ne i ro de 1992, que ”dis põe so bre o
con tro le de au ten ti ci da de de có pi as de
obras au di o vi su a is em vi de o gra ma pos ta 
em co mér cio".

Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 118, de 2000, do
Se na dor José Ro ber to Arru da, al te ra dis po si ti vos da
Lei nº8.401, de 1992 – que re gu la me ca nis mos re la ci -
o na dos à exi bi ção de fil mes bra si le i ros e à co mer ci a li -
za ção de ví de os na ci o na is –, e es ta be le ce re gras vol-
ta das para a li mi ta ção da im por ta ção de fil mes es-
tran ge i ros.

O art. lº da pro po si ção al te ra o ca put do art. 29 e
o ca put do art. 30 da le gis la ção men ci o na da.

O ca put do art. 29 de ter mi na que, por dez anos,
con ta dos a par tir da pu bli ca ção da lei, as em pre sas
pro pri e tá ri as, lo ca tá ri as ou ar ren da tá ri as de sa las,
es pa ços ou lo ca is de exi bi ção pú bli ca co mer ci al exi bi -
rão fil mes bra si le i ros de lon ga-me tra gem, cum prin do
a cota mí ni ma de qua ren ta e nove dias anu a is até a
de no ven ta dias anu a is, a ser al can ça da até os dois
úl ti mos anos de vi gên cia da lei. A fi xa ção des se nú-
me ro e sua dis tri bu i ção pe las sa las de exi bi ção fi cam
a car go do Po der Exe cu ti vo.

Da mes ma for ma, o ca put do art. 30 da Lei nº
8.401, de 1992, pas sa a de ter mi nar que, por dez

anos, con ta dos a par tir da pu bli ca ção da Lei, as em-
pre sas de ví deo do més ti co fa rão cons tar, en tre seus
tí tu los, quin ze por cen to de obras bra si le i ras au di o vi -
su a is ci ne ma to grá fi cas e vi de o grá fi cas, até al can çar
a cota de trin ta por cen to, até os dois úl ti mos anos de
vi gên cia da lei.

O pro je to de lei em epí gra fe es ti pu la, ain da, que
a re la ção de tí tu los de obras ci ne ma to grá fi cas e vi de -
o grá fi cas es tran ge i ras a se rem li be ra das para im por -
ta ção fi ca rá a car go do Con se lho de Co mu ni ca ção
So ci al. Os tí tu los que não fi ze rem par te da lis ta de ve -
rão pa gar um adi ci o nal de du zen tos por cen to so bre o
va lor da taxa de im por ta ção, re gu la da pelo De cre -
to-Lei nº 1.900, de 1981.

O pro je to teve seu exa me re que ri do, nos ter mos
re gi men ta is, pela Sub co mis são de Ci ne ma, Co mu ni -
ca ção So ci al e Infor má ti ca do Se na do Fe de ral, por in-
ter mé dio do Re que ri men to nº3, de 2001, do Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra. Enca mi nha da, pos te ri or men te, à
Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral, a pro po -
si ção não re ce beu emen das no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

O Pro je to de Lei nº 118, de 2000, pro põe a al-
te ra ção de dis po si ti vos re gu la do res da cha ma da
cota de tela, que vem a ser o nú me ro de dias anu a is 
des ti na dos à exi bi ção de fil mes bra si le i ros de lon-
ga-me tra gem em sa las de exi bi ção co mer ci al e o per-
cen tu al de obras bra si le i ras a in te grar a re la ção de tí-
tu los das em pre sas dis tri bu i do ras de ví deo do més ti -
co.

O pro je to de ter mi na a am pli a ção das obri ga -
ções con ti das na Lei nº 8.401, de 1992, com o ob je ti -
vo de in cre men tar a pre sen ça da fil mo gra fia bra si le i ra
nas te las de ci ne ma e de ví deo do País, ao tem po em
que li mi ta a exi bi ção in dis cri mi na da da pro du ção es-
tran ge i ra.

Ocor re que a Me di da Pro vi só ria nº 2.228-1, de
2001, aca ba de re vo gar a Lei nº 8.401, de 1992, e
in cor po rar, em seus arts. 55 e 56, as re gras para a
fi xa ção da cota de tela, com as ino va ções re que ri -
das pelo se tor.

Nes ses dis po si ti vos, a me di da pro vi só ria am-
plia o pra zo de vi gên cia da obri ga to ri e da de da re fe ri -
da cota de dez para vin te anos e man tém a fi xa ção,
por in ter mé dio de de cre to, tan to do nú me ro de dias
para exi bi ção de fil mes bra si le i ros de lon ga-me tra -
gem, como do per cen tu al de obras au di o vi su a is bra-
si le i ras para as dis tri bu i do ras de ví de os do més ti cos.

Cabe sa li en tar que a me di da pro vi só ria, de ma-
ne i ra opor tu na, man tém a con sul ta obri ga tó ria à área
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ci ne ma to grá fi ca an tes da edi ção anu al do de cre to
cor res pon den te, ini ci a ti va re cen te men te pos ta em
prá ti ca pelo Po der Exe cu ti vo. Se gun do os pro fis si o na -
is do meio ci ne ma to grá fi co, tal me ca nis mo tem per mi -
ti do uma efi caz tro ca de idéi as en tre a área e o go ver -
no, o que fa vo re ce a fi xa ção de uma cota con sen su al,
ao in vés de um nú me ro ar bi trá rio di vor ci a do da re a li -
da de do se tor.

O pro je to de lei em exa me pre vê, em seu art. 3º,
que o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al de ve rá se in-
cum bir da emis são da lis ta de tí tu los de obras ci ne -
ma to grá fi cas e vi de o grá fi cas es tran ge i ras a se rem li-
be ra das para im por ta ção, pro vi dên cia res pal da da
pelo in ci so I, do § 3º, do art. 220 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral. O dis po si ti vo pre vê, ain da, que os fil mes que
nao fi ze rem par te da lis ta gem de ve rão pa gar o adi ci o -
nal de du zen tos por cen to so bre os va lo res atu al men -
te co bra dos para im por ta ção de obras es tran ge i ras.

Ocor re que o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, 
até o pre sen te mo men to, não foi ins ta la do. Ade ma is, a
ma jo ra ção da taxa de im por ta ção, com in tu i to res tri ti -
vo à im por ta ção es tran ge i ra, fica tam bém pre ju di ca da 
pela edi ção da Me di da Pro vi só ria nº2.228-1, de 2001,
uma vez que um dos seus mais re le van tes pon tos
con sis te, pre ci sa men te, na cri a ção de no vas re gras
para o re fe ri do im pos to, por in ter mé dio da Con tri bu i -
ção para o De sen vol vi men to da Indús tria Ci ne ma to -
grá fi ca Na ci o nal – CONDECINE.

A Con de ci ne veio subs ti tu ir a taxa pre vis ta no
De cre to-Lei nº 1.900, de 1981, igual men te re vo ga do

pela me di da pro vi só ria. Esse im pos to, em bo ra em vi-
gor, não vi nha sen do efi caz men te apli ca do, seus va-
lo res es ta vam de fa sa dos e os ins tru men tos de con-
tro le não exis ti am, pro ble mas que de ve rão ser sa na -
dos com a im ple men ta ção da Con de ci ne.

Enten de mos que o in tu i to de cer ce ar a en tra da
no País do que a jus ti fi ca ção do pro je to em co men to
cha ma de lixo cul tu ral, em bo ra, sob mu i tos as pec tos,
seja bas tan te me ri tó rio, im pli ca em cen su ra, tema
que fi ca rá mais ade qua da men te co lo ca do após a ins-
ta la ção do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, o ad-
ven to da nova Lei das Te le co mu ni ca ções e o fun ci o -
na men to da Agên cia Na ci o nal do Ci ne ma – ANCINE,
ór gão de atri bu i ção es pe cí fi ca, re gu la dor da po lí ti ca
na ci o nal do ci ne ma, re cen te men te cri a do pela Me di -
da Pro vi só ria nº 2.228-1, de 2001.

III – Voto

Nes se sen ti do, ao se le var em con ta os mo ti vos
in di ca dos, ma ni fes ta mo-nos pela re je i ção do Pro je to
de Lei nº 118, de 2000.

Sala da Co mis são 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Mo re i ra Men des, Vice-Pre si den te no exer cí cio da
Pre si dên cia – Ro ber to Sa tur ni no, Re la tor  – Antô-
nio Car los Jú ni or – Ca sil do Mal da ner – Be ní cio
Sam pa io – Mar lu ce Pin to – Ge ral do Althoff – Ge-
ral do Cân di do – Lind berg Cury – Ma gui to Vi le la –
Lú cio Alcân ta ra – Se bas tião Ro cha – Luiz Otá vio –
Tião Vi a na – Ro meu Tuma.

(Pro ce de-se a vo ta ção.)
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DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO.

Re la tó rio

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 118, de 2000,
que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 8.401, de
8 de ja ne i ro de 1992, que dis põe so bre o
con tro le da au ten ti ci da de de có pi as de
obras au di o vi su a is em vi de o gra ma pos ta 
em co mér cio.

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça

I – Re la tó rio

Pro je to de Lei do Se na do nº 118, de 2000, de
au to ria do no bre Se na dor José Ro ber to Arru da, al te ra 
dis po si ti vos da Lei nº 8.401, de 8 de ja ne i ro de 1992,
que ”dis põe so bre o con tro le da au ten ti ci da de de có-
pi as de obras au di o vi su a is em vi de o gra ma pos ta em
co mér cio". 

No art. 1º, o ato em epí gra fe al te ra o ca put do
art. 29 e o ca put do art. 30 da le gis la ção em re fe rên -
cia. Re la ti va men te ao art. 29, o pro je to de ter mi na que,
por um pra zo de dez anos, as em pre sas pro pri e tá ri as, 
lo ca tá ri as ou ar ren da tá ri as de es pa ços de exi bi ção
co mer ci al de obras ci ne ma to grá fi cas bra si le i ras de
lon ga-me tra gem de ve rão cum prir o nú me ro mí ni mo
de qua ren ta e nove dias anu a is re fe ren tes a essa pro-
gra ma ção. Esse to tal será gra du al men te au men ta do
até atin gir o pa ta mar mí ni mo de no ven ta dias anu a is,
a ser al can ça do até os dois úl ti mos anos de vi gên cia
da lei.

Em re la ção ao ca put do art. 30, a pro po si ção
es ta be le ce que, pelo mes mo pra zo de dez anos, as
em pre sas dis tri bu i do ras de ví deo do més ti co de ve rão
fa zer cons tar en tre seus tí tu los o mí ni mo de quin ze
por cen to de obras bra si le i ras au di o vi su a is ci ne ma to -
grá fi cas e vi de o grá fi cas, até atin gir trin ta por cen to
nos dois úl ti mos anos de vi gên cia da lei.

Em seu art. 2º, o pro je to em tela re vo ga o § 1º do
art. 30 da mes ma Lei nº 8.401, de 1992, que de le ga
ao Po der Exe cu ti vo o es ta be le ci men to do per cen tu al
de lan ça men to dos tí tu los re fe ri dos no ca put do ar ti -
go, de ven do, para tan to, ou vir as en ti da des de ca rá ter
na ci o nal re pre sen ta ti vas das ati vi da des de pro du ção,
dis tri bu i ção e co mer ci a li za ção das obras ci ne ma to -
grá fi cas e vi de o grá fi cas.

O art. 3º do pro je to de lei con fe re ao Con se lho
de Co mu ni ca ção So ci al, nos ter mos do in ci so I do § 3º

do art. 220 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a com pe tên cia
para de fi nir a lis ta de tí tu los de fil mes e ví de os es tran -
ge i ros que se rão li be ra dos para im por ta ção. Os tí tu los 
que não in te gra rem a re fe ri da lis ta de ve rão pa gar o
adi ci o nal de du zen tos por cen to do va lor es ti pu la do
no art. 2º do De cre to-Lei nº 1.900, de 1981.

Em exa me na Co mis são de Edu ca ção do Se na -
do Fe de ral, o pro je to não re ce beu emen das no pra zo
re gi men tal.

II – Aná li se

A Lei nº 8.401, de 8 de ja ne i ro de 1992, em seu
art. 29, es ti pu la que com pe te ao Po der Exe cu ti vo, por
in ter mé dio de de cre to, a fi xa ção da cota de tela, nú-
me ro de dias des ti na dos à exi bi ção de fil mes de lon-
ga-me tra gem bra si le i ros, nos es pa ços ex plo ra dos co-
mer ci al men te. O pro je to em exa me pro põe uma nova
re da ção para o men ci o na do ar ti go, de fi nin do pre vi a -
men te o nú me ro mí ni mo de qua ren ta e nove dias anu-
a is, que de ve rá vi go rar a par tir da pro mul ga ção da lei.

O in tu i to des sa nova re da ção é am pli ar o nú me -
ro de dias des ti na dos à re fe ri da exi bi ção e, me di an te
esse ex pe di en te, além de au men tar a cota de tela
para a pro du ção na ci o nal, pro pi ci ar a di mi nu i ção gra-
da ti va do nú me ro de dias des ti na dos à exi bi ção de fil-
mes es tran ge i ros, até que, ao cabo de dez anos, as
sa las e es pa ços des ti na dos à exi bi ção co mer ci al re-
ser vem no mí ni mo no ven ta dias para as obras ci ne -
ma to grá fi cas bra si le i ras. O Po der Exe cu ti vo, a quem
cabe, atu al men te, es ta be le cer a cota de tela anu al,
con ti nu a rá res pon sá vel tão-so men te pela fi xa ção da
dis tri bu i ção do nú me ro de dias pelo nú me ro de sa las.

Idên ti co pro pó si to pre si de a al te ra ção do ca put
do art. 30, que pro mo ve a am pli a ção do per cen tu al
obri ga tó rio de obras na ci o na is nas em pre sas dis tri bu -
i do ras de ví deo do més ti co, de modo que, ao fi nal de
dez anos, as re fe ri das em pre sas te nham, en tre os
seus tí tu los, o mí ni mo de trin ta por cen to de ví de os
bra si le i ros.

Ambas as al te ra ções ma ni fes tam o in ten to de
pro te ger a in dús tria ci ne ma to grá fi ca bra si le i ra e, ao
mes mo tem po, de res trin gir o mer ca do para a pro du -
ção es tran ge i ra. A ins pi ra ção para a ini ci a ti va vem da
in dig na ção da so ci e da de bra si le i ra con tra a enor me e
ne fas ta in fluên cia exer ci da pe las pro du ções es tran -
ge i ras, que ocu pam ma ci ça men te os es pa ços de exi-
bi ção no nos so País, pro du ções es sas, em sua ma i o -
ria, de ba i xís si ma qua li da de, com con te ú dos in du to -
res de sexo e vi o lên cia.

Enten de o no bre au tor da pro po si ção em aná li -
se que não é mais pos sí vel as sis tir pas si va men te a
essa ver da de i ra im po si ção da po de ro sa in dús tria ci-
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ne ma to grá fi ca es ta du ni den se, que re cor re à es tra té -
gia de fa zer cons tar, em um mes mo pa co te, ao lado
de su ces sos de in dis cu tí vel va lor ar tís ti co e cul tu ral,
pro du ções de qua li da de du vi do sa e de con te ú dos no-
ci vos, o cha ma do lixo cul tu ral, tan tas ve zes re fe ri do
nos dis cur sos da que les que ad vo gam a de fe sa mo ral
da so ci e da de bra si le i ra.

Sem que rer afron tar os prin cí pi os da li vre ex-
pres são ar tís ti ca e da abo li ção de qual quer tipo de
cen su ra, es ta tu í dos pela Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato
em epí gra fe con si de ra que a li ber da de fun da da pelo
tex to cons ti tu ci o nal não tem sido cor re ta men te in ter -
pre ta da e, até mes mo, le va da a ex tre mos que fe rem,
com abu sos e ex ces sos, o “res pe i to aos va lo res éti-
cos e so ci a is da pes soa e da fa mí lia”, prin cí pio igual-
men te ex pres so pela Lei Ma i or.

Com o in tu i to de pro ce der à iden ti fi ca ção das
obras de ver da de i ro va lor ar tís ti co em re la ção ao cha-
ma do lixo cul tu ral, o pro je to de lei pro põe o exa me
dos tí tu los a se rem im por ta dos e a ela bo ra ção de
uma se le ção, de modo a fa zer in ci dir um au men to da
taxa de im por ta ção so bre es sas pro du ções de qua li -
da de dis cu tí vel. Essa ta re fa, se gun do a pro po si ção
em tela, de ve ria ser exe cu ta da pelo Con se lho de Co-
mu ni ca ção So ci al, cri a do pela Lei nº8.389, de 1991, e
de fi ni do como “ór gão au xi li ar do Con gres so Na ci o -
nal”.

Em boa hora o ato em epí gra fe am plia a cota de
tela do ci ne ma bra si le i ro, sem pre ex pur ga do das pro-
gra ma ções co mer ci a is na su po si ção de que pos sam
não atra ir pú bli co e acar re tar pre ju í zos. Não im por ta a
es sas em pre sas de dis tri bu i ção que o pre ju í zo tra zi do 
pela do mi na ção cul tu ral e a im po si ção de con te ú dos
dis cu tí ve is à so ci e da de bra si le i ra, em es pe ci al às jo-
vens ge ra ções, pos sa ser des me su ra da men te ma i or
que os fi nan ce i ros. Além dis so, a in dis pen sá vel aber-
tu ra de mer ca do para a fil mo gra fia na ci o nal é um re-
cla mo cons tan te não ape nas do se tor, como de to dos
aque les que es tão cons ci en tes da po ten ci al fon te de
di vi sas que cons ti tui a nos sa pro du ção ci ne ma to grá fi -
ca – pou co di fun di da en tre nós, pe las co nhe ci das ca-
rên ci as de dis tri bu i ção –, qua se sem pre, bem re ce bi -
da no mer ca do ex ter no.

Ocor re, en tre tan to, que o re fe ri do Con se lho de
Co mu ni ca ção So ci al, em bo ra le gal men te cri a do, não
se en con tra ins ta la do e o exer cí cio da prer ro ga ti va a
ele atri bu í da pela pro po si ção em tela fi ca ria pre ju di -
ca da.

Nes sa me di da, ao aca tar mos o in ten to do pro je -
to de lei e con si de rar mos jus to o seu pro pó si to, en ten -
de mos que a ma jo ra ção da taxa de im por ta ção do fil-
me es tran ge i ro, es ta be le ci da no De cre to-Lei nº1.900,

de 1981, e anu al men te atu a li za da por por ta ria do Mi-
nis té rio da Cul tu ra, deva ser apo i a da. Para tan to, ofe-
re ce mos emen da que man tém a so bre ta xa, ex clu in do 
a se le ção pré via.

Apre sen ta mos, ain da, emen da de re da ção com
o in ten to de es co i mar lap so de gra fia, ob ser va do na
emen ta do ato em aná li se.

Re la ti va men te ao pra zo es ta be le ci do pelo art. 1º
da pro po si ção, con si de ra mos que, em fa vor da cla re -
za, a re da ção deva en fa ti zar o pra zo obri ga tó rio para
o cum pri men to do dis pos to no art. 29 da Lei nº
8.401/92, o nono ano de vi gên cia da lei re fe ri da. Com
esse in tu i to, ofe re ce mos emen da de re da ção.

Fi nal men te, com ob je ti vo si mi lar – o de aper fe i -
ço ar o tex to ori gi nal –, en ca mi nha mos emen da que
des lo ca a cláu su la re vo ga tó ria para o fe cho da pro po -
si ção, re nu me ran do-se, con se qüen te men te, os ar ti -
gos 3º e 4º do pro je to de lei.

III – Voto

Pelo ex pos to, con si de ran do a opor tu ni da de e o
mé ri to da pro po si ção, e não en con tran do óbi ces de
na tu re za cons ti tu ci o nal, ju rí di ca e de téc ni ca le gis la ti -
va, ma ni fes ta mo-nos pela apro va ção do Pro je to de
Lei do Se na do nº 118, de 2000, com as emen das ora
ofe re ci das.

EMENDA Nº – CE

Dê-se à emen ta do PLS nº 118, de 2000, a se-
guin te re da ção:

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.401,
de 8 de ja ne i ro de 1992, que dis põe so bre 
o con tro le de au ten ti ci da de de có pi as de
obras au di o vi su a is em vi de o gra ma pos-
tas em co mér cio.

EMENDA Nº – CE

Dê-se ao art. lº do PLS nº 118, de 2000, a se-
guin te re da ção:

Art. 1º ...................................................
“Art. 29. Por um pra zo de dez anos,

con ta do a par tir da pu bli ca ção des ta lei, as
em pre sas pro pri e tá ri as, lo ca tá ri as ou ar ren -
da tá ri as de sa las, es pa ços ou lo ca is de exi-
bi ção pú bli ca co mer ci al exi bi rão obras ci ne -
ma to grá fi cas bra si le i ras de lon ga-me tra gem, 
cum prin do o nú me ro mí ni mo de 49 dias
anu a is até o li mi te má xi mo de no ven ta dias
anu a is. (NR)

Pa rá gra fo úni co. O li mi te de que tra ta o
ca put de ve rá ser al can ça do até o nono ano
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de vi gên cia des ta lei, de ven do o nú me ro e a
dis tri bu i ção por sa las, es pa ços e lo ca is de
exi bi ção ser fi xa dos em re gu la men to. (AC)

Art. 30. Por um pra zo de dez anos,
con ta do a par tir da pu bli ca ção des ta lei, as
em pre sas dis tri bu i do ras de ví deo do més ti co 
de ve rão ter, en tre seus tí tu los, quin ze por
cen to de obras bra si le i ras au di o vi su a is ci ne -
ma to grá fi cas e vi de o grá fi cas, atin gin do trin-
ta por cen to até o nono ano de vi gên cia des-
ta lei, e lan çá-las co mer ci al men te." (NR)

EMENDA Nº  – CE

Dê-se ao art. 3º do Pro je to de Lei do Se na do nº
118, de 2000, a se guin te re da ção, su pri min do-se o
seu pa rá gra fo úni co:

“Art. 3º As obras ci ne ma to grá fi cas e vi de o grá fi -
cas es tran ge i ras, no pe río do es ta be le ci do pelo art. lº
des ta lei, pa ga rão 200% (du zen tos por cen to) do va lor 
es ti pu la do no art. 2º do De cre to-Lei nº 1.900, de
1981.”

EMENDA Nº  – CE

Re nu me re-se o art. 2º do PLS nº 3.18, de 2000,
como art. 4º, dan do-se-lhe a se guin te re da ção:

“Art. 4º Re vo ga-se o § lº do art. 3º da Lei nº
8.401, de 8 de ja ne i ro de 1992.”

EMENDA Nº  – CE

Re nu me rem-se os arts. 3º e 4º do PLS nº 118,
de 2000, como arts. 2º e 3º res pec ti va men te.

REQUERIMENTO,  Nº 3

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, o en ca mi -
nha men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 118/2000
que “Alte ra dis po si ti vos da Lei nº8401, de 8 de ja ne i ro 
de 1992, que dis põe so bre o con tro le de au ten ci da de
de có pi as de obras au di o vi su a is em vi de o gra ma pos-
ta em co mér cio”, para apre ci a ção da Sub co mis são de
Ci ne ma, Co mu ni ca ção So ci al e Infor má ti ca, ten do em
vis ta que o tema tra ta do no pro je to em tela in clui-se
en tre aque les re la ci o na dos com as atri bu i ções da re-
cém-cri a da Sub co mis são.

Sala das Co mis sões, 24 de abril de 2001. –
Fran ce li no Pe re i ra.

REQUERIMENTO Nº    , DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 119, ca put, do Re-
gi men to Inter no, que, o Pro je to de Lei do Se na do nº
118 de 2000, re to me para aná li se da Co mis são de
Edu ca ção, ten do em vis ta que en cer rou-se o pra zo
para a Sub co mis são Per ma nen te de Ci ne ma, Co mu -
ni ca ção e Infor má ti ca de li be rar so bre a ma té ria.

Of. nº CE/009/2002

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do Re-

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos-
sa Exce lên cia que esta Co mis são re je i tou, em re u -
nião re a li za da no dia de hoje o Pro je to de Lei do Se-
na do nº 118 de 2000, de au to ria de Sua Exce lên cia o
Se nhor Se na dor José Ro ber to Arru da que, ”Alte ra
dis po si ti vos da Lei nº 8401, de 8 de ja ne i ro de 1992,
que ”dis põe so bre o con tro le de au ten ti ci da de de có-
pi as de obras au di o vi su a is em vi de o gra ma pos ta em
co mér cio.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1,
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Esta be le ce prin cí pi os ge ra is da Po lí -
ti ca Na ci o nal do Ci ne ma, cria o Con se lho 
Su pe ri or do Ci ne ma e a Agên cia Na ci o nal 
do Ci ne ma – ANCINE, ins ti tui o Pro gra ma 
de Apo io ao De sen vol vi men to do Ci ne ma 
Na ci o nal – PRODECINE, au to ri za a cri a -
ção de Fun dos de Fi nan ci a men to da
Indús tria Ci ne ma to grá fi ca Na ci o nal –
FUNCINES, al te ra a le gis la ção so bre a
Con tri bu i ção para o De sen vol vi men to da
Indús tria Ci ne ma to grá fi ca Na ci o nal e dá
ou tras pro vi dên ci as.

.........................................................................
Art. 55. Por um pra zo de vin te anos, con ta dos a

par tir de 5 de se tem bro de 2001, as em pre sas pro pri -
e tá ri as, lo ca tá ri as ou ar ren da tá ri as de sa las, es pa ços
ou lo ca is de exi bi ção pú bli ca co mer ci al exi bi rão obras
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ci ne ma to grá fi cas bra si le i ras de lon ga me tra gem, por
um nú me ro de dias fi xa do, anu al men te, por de cre to,
ou vi das as en ti da des re pre sen ta ti vas dos pro du to res, 
dis tri bu i do res e exi bi do res.

§ 1º A exi bi ção de obras ci ne ma to grá fi cas bra si -
le i ras far-se-á pro por ci o nal men te, no se mes tre, po-
den do o exi bi dor an te ci par a pro gra ma ção do se mes -
tre se guin te.

§ 2º A ANCINE afe ri rá, se mes tral men te, o cum-
pri men to do dis pos to nes te ar ti go.

§ 3º As obras ci ne ma to grá fi cas e os te le fil mes
que fo rem exi bi dos em me i os ele trô ni cos an tes da
exi bi ção co mer ci al em sa las não se rão com pu ta dos
para fins do cum pri men to do dis pos to no ca put.

Art. 56. Por um pra zo de vin te anos, con ta dos a
par tir de 5 de se tem bro de 2001, as em pre sas de dis-
tri bu i ção de ví deo do més ti co de ve rão ter um per cen -
tu al anu al de obras bra si le i ras ci ne ma to grá fi cas e vi-
de o fo no grá fi cas en tre seus tí tu los, obri gan do-se a
lan çá-las co mer ci al men te.

Pa rá gra fo úni co. O per cen tu al de lan ça men tos e
tí tu los a que se re fe re este ar ti go será fi xa do anu al -
men te por de cre to, ou vi das as en ti da des de ca rá ter
na ci o nal re pre sen ta ti vas das ati vi da des de pro du ção,
dis tri bu i ção e co mer ci a li za ção de obras ci ne ma to grá -
fi cas e vi de o fo no grá fi cas.

PARECER Nº 107, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o Pro je to de
Lei do Se na do nº233, de 2001, de au to ria do Se na dor 
Edu ar do Si que i ra Cam pos, que de no mi na Bri ga de i ro
Lysi as Ro dri gues o Ae ro por to de Pal mas.

Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Edu ca ção, para ser
apre ci a do, o Pro je to de Lei do Se na do nº 233, de
2001, de au to ria do Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam-
pos. A ini ci a ti va visa subs ti tu ir a de no mi na ção atu al
do Ae ro por to de Pal mas por Ae ro por to Bri ga de i ro
Lysi as Ro dri gues.

Jus ti fi ca o no bre au tor da pro po si ção que a ho me -
na gem pro pos ta re pre sen ta o ”re co nhe ci men to do
Esta do do To can tins e da For ça Aé rea Bra si le i ra, atra-
vés da Infra e ro, aos ser vi ços pres ta dos por um ilus tre
bra si le i ro aos ser vi ços aé re os e à cri a ção do re fe ri do
Esta do“. Se gun do o au tor, o Bri ga de i ro, ”além de ter
sido um dos pi o ne i ros da avi a ção mi li tar bra si le i ra, de di -
cou anos de sua vida a es tu dos re fe ren tes ao Esta do do
To can tins e à ne ces si da de de sua eman ci pa ção“.

II – Aná li se

Con si de ra-se lou vá vel a ini ci a ti va do emi nen te
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos de pres tar ho me -

na gem ao Bri ga de i ro Lysi as Ro dri gues, per so na li da -
de co nhe ci da por seu tra ba lho no se tor da avi a ção
bra si le i ra, e que, en tre tan tas ou tras ati vi da des, de di -
cou anos de sua re le van te tra je tó ria pro fis si o nal à luta
pela eman ci pa ção do Esta do.

Ana li san do-se, no en tan to, o tex to pro pos to no
PLS nº 233/2001, ob ser vam-se al gu mas ina de qua -
ções de re da ção le gis la ti va, me re ce do ras de re pa ro.
Em pri me i ro lu gar, há um en ten di men to no Con gres so
Na ci o nal de que o nome da per so na li da de que se quer
ho me na ge ar deve ser jus ta pos ta à de no mi na ção ofi ci al
em vi gor como for ma de pre ser var inal te ra da a iden ti fi -
ca ção das ins ta la ções ae ro por tuá ri as. Ade ma is, tra-
ta-se de re gra in ter na ci o nal men te con sa gra da dar-se
aos ae ro por tos o nome da lo ca li da de onde se si tu am
sen do a ma nu ten ção da de sig na ção ori gi nal, re qui si to
fun da men tal para a se gu ran ça das ope ra ções e con fi a -
bi li da de das co mu ni ca ções aé re as.

Fi nal men te, de ma ne i ra a aten der às exi gên ci as
da Lei Com ple men tar nº95, de 1998 (mo di fi ca da pela
Lei Com ple men tar nº107, de 2001), o art. 2ºdo pro je -
to de ve rá ser su pri mi do do tex to.

III – Voto

Pelo ex pos to, e es tan do con vic tos de que a ini ci a -
ti va do no bre Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos é me-
re ce do ra de nos so apo io, con clu í mos este re la tó rio com
voto pela Apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº
233, de 2001, nos ter mos do se guin te subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 1-CE (Subs ti tu ti vo)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 233, DE 2001

De no mi na ”Ae ro por to de Pal mas –
Bri ga de i ro Lysi as Ro dri gues“ o Ae ro por -
to de Pal mas, no Esta do do To can tins.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do ”Ae ro por to de Pal mas

— Bri ga de i ro Lysi as Ro dri gues“ o Ae ro por to de Pal-
mas, no Esta do do To can tins.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 19 de fe ve re i ro de 2002. Ri-
car do San tos, Pre si den te _ Le o mar Qu in ta ni lha,
Re la tor.

Sala da Co mis são, 19 de fe ve re i ro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Le o mar Qu in ta ni lha,
Re la tor – Arlin do Por to – Edu ar do Su plicy – Ge ral -
do Althoff – José Sar ney – Antô nio Car los Jú ni or
– José Co e lho – Ro meu Tuma – Lú cio Alcân ta ra –
Ger son Ca ma ta – Be ní cio Sam pa io – Álva ro Dias –
Lind berg Cury – Emí lia Fer nan des.
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TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 233

(SUBSTITUTIVO), DE 2001

De no mi na “Ae ro por to de Pal mas —
Bri ga de i ro Lysi as Ro dri gues” o Ae ro por -
to de Pal mas, no Esta do do To can tins.

Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Ae ro por to de Pal mas

— Bri ga de i ro Lysi as Ro dri gues” o Ae ro por to de Pal-
mas, no Esta do do To can tins.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Le o mar Qu in ta ni lha,
Re la tor.

Of. nº CE/008/2002

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do Re-

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos-
sa Exce lên cia que esta Co mis são apro vou, em tur no
su ple men tar, na re u nião re a li za da no dia de hoje, o
subs ti tu ti vo de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha ao Pro je to de Lei do Se-
na do nº233 de 2001, de Sua Exce lên cia o Se nhor Se-
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos que, “De no mi na Bri-
ga de i ro Lysi as Ro dri gues o Ae ro por to de Pal mas.

Aten ci o sa men te,
Se na dor Ri car do San tos, Pre si den te da Co-

mis são de Edu ca ção.

ÇÃO CITADA ANEXADA
 PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni-
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 107, DE 26 DE ABRIL DE 2001

Alte ra a Lei Com ple men tar nº 95, de
26 de fe ve re i ro de 1998.

MENSAGEM DE VETO Nº 393

....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

São li dos os se guin tes:

Of. Nº CE/008/2002

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do § 2º, do art. 91, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Exce-
lên cia que esta Co mis são apro vou, em tur no su ple -
men tar, na re u nião re a li za da no dia de hoje, o subs ti -
tu ti vo de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor 
Le o mar Qu in ta ni lha ao Pro je to de Lei do Se na do nº
233 de 2001, de Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos que, “De no mi na Bri ga de i ro
Lysi as Ro dri gues o Ae ro por to de Pal mas.”

Aten ci o sa men te, Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

Of. Nº CE/009/2002

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do § 2º, do art. 91, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Exce-
lên cia que esta Co mis são re je i tou, em re u nião re a li -
za da no dia de hoje o Pro je to de Lei do Se na do nº
118 de 2000, de au to ria de Sua Exce lên cia o Se-
nhor Se na dor José Ro ber to Arru da que, “Alte ra dis-
po si ti vos da Lei nº 8.401, de 8 de ja ne i ro de 1992,
que ”dis põe so bre o con tro le de au ten ti ci da de de có-
pi as de obras au di o vi su a is em vi de o gra ma pos ta em
co mér cio.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

OF. Nº 10/02 – PRES./CAS

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do § 2º, do art. 91 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Exce-
lên cia que esta Co mis são, em re u nião no dia 27 de
fe ve re i ro de 2002, apro vou, em de ci são ter mi na ti va,
o Pro je to de Lei do Se na do nº 416, de 1999, que
“Pro í be a fa bri ca ção, a im por ta ção, a ex por ta ção, a
ma nu ten ção em es to que, a co mer ci a li za ção e o uso
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de di clo ro di fe nil tri clo re ta no (DDT) e dá ou tras pro vi -
dên ci as.”, de au to ria do Se na dor Tião Vi a na.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro meu Tuma, Pre-
si den te.

OF. Nº 11/02 – PRES./CAS

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do art. 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Exce-
lên cia que esta Co mis são, em re u nião no dia 27 de fe-
ve re i ro de 2002, re je i tou em de ci são ter mi na ti va, o
Pro je to de Lei do Se na do nº 96, de 2000, que “Alte ra
dis po si ti vos da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho
(CLT) que dis põem so bre a fi xa ção do sa lá rio mí ni mo, 
de acor do com a Cons ti tu i ção Fe de ral.”, de au to ria do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Aten ci o sa men te, _ Se na dor Ro meu Tuma, Pre-
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Com re fe rên cia aos ofí ci os que aca bam de ser li dos, a
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o
pra zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur so,
por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que os
Pro je tos de Lei do Se na do nºs 416, de 1999, nº 96 e
118, de 2000, e 233, de 2001, cu jos pa re ce res fo ram li-
dos an te ri or men te, se jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI Nº 1, DE 2002-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União
cré di to su ple men tar no va lor de
R$26.000.000,00, em fa vor da Jus ti ça Ele-
i to ral, para re for ço de do ta ção cons tan te
do or ça men to vi gen te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.407, de 10 de ja ne i ro de 2002), em
fa vor da Jus ti ça Ele i to ral, cré di to su ple men tar no va lor 
de R$26.000.000,00 (vin te e seis mi lhões de re a is),
para aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I
des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão da anu la ção par ci al da
Re ser va de Con tin gên cia, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta lei.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Bra sí lia,

LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de
2002.

....................................................................................

LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995

Dis põe so bre par ti dos po lí ti cos, re-
gu la men ta os arts. 17 e 14, § 3º, in ci so V,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

....................................................................................

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi-
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos or-
ça men tos e ba lan ços da União, dos Esta-
dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral.

....................................................................................
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Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e
es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní -
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex-
po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta do 
no DO 3-6-64)

I  – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
DO 3-6-64)

II  – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da -
ção; (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

III  – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em Lei; (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

IV  – o pro du to de ope ra ções de cré di to au to ri za -
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao po der
exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe -
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi-
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di -
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cré di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren -
ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre-
vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a ten dên -
cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du -
zir-se-à a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64
....................................................................................

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ções.)

PROJETO DE LEI Nº 2, DE 2002-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União,
em fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
cré di to es pe ci al no va lor de
R$6.700.000,00, para os fins que es pe ci fi -
ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº10.407, de 10 de ja ne i ro de 2002), em fa-
vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca, cré di to es pe ci al no
va lor de R$6.700.000,00 (seis mi lhões e se te cen tos
mil re a is), para aten der às pro gra ma ções cons tan tes
do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, cons tan te do Ane xo II des ta
lei, no va lor de R$6.700.000,00 (seis mi lhões e se te -
cen tos mil re a is), sen do R$1.500.000,00 (um mi lhão
e qui nhen tos mil re a is) da Re ser va de Con tin gên cia.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Bra sí lia,
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LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de 2002.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1,
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Esta be le ce prin cí pi os ge ra is da Po lí -
ti ca Na ci o nal do Ci ne ma, cria o Con se lho 
Su pe ri or do Ci ne ma e a Agên cia Na ci o nal 
do Ci ne ma-ANCINE, ins ti tui o Pro gra ma
de Apo io ao De sen vol vi men to do Ci ne ma 
Na ci o nal – PRODECINE, au to ri za a cri a -
ção de Fun dos de Fi nan ci a men to da
Indús tria Ci ne ma to grá fi ca Na ci o -
nal-FUNCINES, al te ra a le gis la ção so bre
a Con tri bu i ção para o De sen vol vi men to
da Indús tria Ci ne ma to grá fi ca Na ci o nal e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 11. Cons ti tu em re ce i tas da Anci ne:
I  – par te do pro du to da ar re ca da ção da Con tri -

bu i ção para o De sen vol vi men to da Indús tria Ci ne ma -
to grá fi ca Na ci o nal  – CONDECINE, de que tra ta o Ca-
pí tu lo VI des ta Me di da Pro vi só ria;

II – até três por cen to dos re cur sos a que se re fe -
rem as alí ne as c, d, e e i do art. 2º da Lei nº5.070. de 7
de ju lho de 1966, ob ser va do o li mi te má xi mo anu al de
trin ta mi lhões de re a is;

III  – o pro du to da ar re ca da ção das mul tas re sul -
tan tes do exer cí cio de suas atri bu i ções;

IV  – o pro du to da ali e na ção de bens, ob je tos e
ins tru men tos uti li za dos para a prá ti ca de in fra ções,
as sim como do pa tri mô nio de in fra to res, apre en di dos
em de cor rên cia do exer cí cio do po der de po lí cia e in-
cor po ra dos ao pa tri mô nio da Anci ne, nos ter mos de
de ci são ju di ci al;

V  – o pro du to da exe cu ção da sua dí vi da ati va;
VI  – as do ta ções con sig na das no Orça men to-Ge -

ral da União, cré di tos es pe ci a is, cré di tos adi ci o na is,
trans fe rên ci as e re pas ses que lhe fo rem con fe ri dos;

VII  – as do a ções, le ga dos, sub ven ções e ou tros 
re cur sos que lhe fo rem des ti na dos;

VIII  – os va lo res apu ra dos na ven da ou alu guel
de bens mó ve is e imó ve is de sua pro pri e da de;

IX  – os va lo res apu ra dos em apli ca ções no mer-
ca do fi nan ce i ro das re ce i tas pre vis tas nes te ar ti go;

X  – pro du to da co bran ça de emo lu men tos por
ser vi ços pres ta dos;

XI  – re cur sos pro ve ni en tes de acor dos, con vê -
ni os ou con tra tos ce le bra dos com en ti da des, or ga nis -

mos ou em pre sas, pú bli cos ou pri va dos, na ci o na is e
in ter na ci o na is;

XII  – pro du to da ven da de pu bli ca ções, ma te ri al
téc ni co, da dos e in for ma ções, in clu si ve para fins de li-
ci ta ção pú bli ca;

XIII  – qua is quer ou tras re ce i tas afe tas às ati vi -
da des de sua com pe tên cia, não es pe ci fi ca das nos in-
ci sos an te ri o res.
....................................................................................

Art. 62. Du ran te os pri me i ros doze me ses, con-
ta dos a par tir de 5 de se tem bro de 2001, a Anci ne fi-
ca rá vin cu la da à Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú -
bli ca, que res pon de rá pela sua su per vi são du ran te
esse pe río do.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Insti tui a Infra-Estru tu ra de Cha ves
Pú bli cas Bra si le i ra  – ICP-Bra sil, trans for -
ma o Insti tu to Na ci o nal de Tec no lo gia da
Infor ma ção em au tar quia, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

DECRETO Nº 4.036,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2001

Dá nova re da ção ao art 1º e acres ce
in ci so ao Ane xo do De cre to nº 3.280, de 8
de de zem bro de 1999, que dis põe so bre a
vin cu la ção de en ti da des in te gran tes da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral in di re ta, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi-
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos or-
ça men tos e ba lan ços da União, dos Esta-
dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral.

....................................................................................
Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e

es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní -
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex-
po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos:(Veto re je i ta do
no DO 3-6-64)

I  – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or (Veto re je i ta do no
DO 3-6-64)

II  – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da -
ção; (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)
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III  – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de da ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em Lei; (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

IV  – o pro du to de ope ra ções de cre di to au to ri za -
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao po der
exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe -
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi-
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di -
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cre di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren -
ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre-
vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a ten dên -
cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du -
zir-se-à a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64
....................................................................................

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

PROJETO DE LEI Nº 3, DE 2002-CN

Abre aos Orça men tos Fis cal e da
Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, cré di to es pe ci -
al no va lor de R$104.567.230,00, para os
fins que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to aos Orça men tos Fis cal e da

Se gu ri da de So ci al da União (Lei nº 10.407, de 10 de
ja ne i ro de 2002), em fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli -
ca, cré di to es pe ci al no va lor de R$104.567.230,00
(cen to e qua tro mi lhões, qui nhen tos e ses sen ta e sete
mil, du zen tos e trin ta re a is), para aten der à pro gra ma -
ção cons tan te do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão do:

I – ex ces so de ar re ca da ção de re ce i tas vin cu la das
do Te sou ro Na ci o nal, no va lor de R$53.260.000,00 (cin-
qüen ta e três mi lhões, du zen tos e ses sen ta mil re a is); e

II – can ce la men to par ci al de do ta ções or ça men -
tá ri as, no va lor de R$51.307.230,00 (cin qüen ta e um
mi lhões, tre zen tos e sete mil, du zen tos e trin ta re a is),
sen do R$26.507.230,00 (vin te e seis mi lhões, qui-
nhen tos e sete mil, du zen tos e trin ta re a is) da Re ser -
va de Con tin gên cia.

Art. 3ºEsta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Bra sí lia,
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de
2002.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1,
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Esta be le ce prin cí pi os ge ra is da Po lí -
ti ca Na ci o nal do Ci ne ma, cria o Con se lho 
Su pe ri or do Ci ne ma e a Agên cia Na ci o nal 
do Ci ne ma – ANCINE, ins ti tui o Pro gra ma 
de Apo io ao De sen vol vi men to do Ci ne ma 
Na ci o nal – PRODECINE, au to ri za a cri a -
ção de Fun dos de Fi nan ci a men to da
Indús tria Ci ne ma to grá fi ca Na ci o nal –
FUNCINES, al te ra a le gis la ção so bre a
Con tri bu i ção para o De sen vol vi men to da
Indús tria Ci ne ma to grá fi ca Na ci o nal e dá
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 11. Cons ti tu em re ce i tas da Anci ne:
I  – par te do pro du to da ar re ca da ção da Con tri -

bu i ção para o De sen vol vi men to da Indús tria Ci ne ma -
to grá fi ca Na ci o nal  – CONDECINE, de que tra ta o Ca-
pí tu lo VI des ta Me di da Pro vi só ria;
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II  – até três por cen to dos re cur sos a que se re-
fe rem as alí ne as c, d, e e i do art. 2º da Lei nº 5.070,
de 7 de ju lho de 1966, ob ser va do o li mi te má xi mo
anu al de trin ta mi lhões de re a is;

III  – o pro du to da ar re ca da ção das mul tas re sul -
tan tes do exer cí cio de suas atri bu i ções;

IV  – o pro du to da ali e na ção de bens, ob je tos e
ins tru men tos uti li za dos para a prá ti ca de in fra ções,
as sim como do pa tri mô nio de in fra to res, apre en di dos
em de cor rên cia do exer cí cio do po der de po lí cia e in-
cor po ra dos ao pa tri mô nio da Anci ne, nos ter mos de
de ci são ju di ci al;

V  – o pro du to da exe cu ção da sua dí vi da ati va;
VI  – as do ta ções con sig na das no Orça men -

to-Ge ral da União, cré di tos es pe ci a is, cré di tos adi ci o -
na is, trans fe rên ci as e re pas ses que lhe fo rem con fe ri -
dos;

VII  – as do a ções, le ga dos, sub ven ções e ou tros 
re cur sos que lhe fo rem des ti na dos;

VIII  – os va lo res apu ra dos na ven da ou alu guel
de bens mó ve is e imó ve is de sua pro pri e da de;

IX  – os va lo res apu ra dos em apli ca ções no mer-
ca do fi nan ce i ro das re ce i tas pre vis tas nes te ar ti go;

X  – pro du to da co bran ça de emo lu men tos por
ser vi ços pres ta dos;

XI  – re cur sos pro ve ni en tes de acor dos, con vê -
ni os ou con tra tos ce le bra dos com en ti da des, or ga nis -
mos ou em pre sas, pú bli cos ou pri va dos, na ci o na is e
in ter na ci o na is;

XII  – pro du to da ven da de pu bli ca ções, ma te ri al
téc ni co, da dos e in for ma ções, in clu si ve para fins de li-
ci ta ção pú bli ca;

XIII  – qua is quer ou tras re ce i tas afe tas às ati vi -
da des de sua com pe tên cia, não es pe ci fi ca das nos in-
ci sos an te ri o res.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Insti tui a Infra-Estru tu ra de Cha ves
Pú bli cas Bra si le i ra  – ICP-Bra sil, trans for -
ma o Insti tu to Na ci o nal de Tec no lo gia da
Infor ma ção em au tar quia, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

DECRETO Nº 4.036,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2001

Dá nova re da ção ao art 1º e acres ce
in ci so ao Ane xo do De cre to nº 3.280, de 8
de de zem bro de 1999, que dis põe so bre a
vin cu la ção de en ti da des in te gran tes da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral in di re ta, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi-
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe-
de ral.

....................................................................................
Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e

es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní -
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex-
po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do nº DO 3-6-1964)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos:

(Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)
I  – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço

pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or (Veto re je i ta do no
DO 3-6-1964)

II  – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da -
ção; (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

III  – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em lei; (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

IV  – o pro du to de ope ra ções de cré di to au to ri za -
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao po der
exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe -
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi-
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di -
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cré di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren -
ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre-
vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a ten dên -
cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du -
zir-se-á a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964.
....................................................................................

LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2002 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 40. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos adi-

ci o na is se rão apre sen ta dos na for ma e com o de ta -
lha men to es ta be le ci do na lei or ça men tá ria anu al.
....................................................................................
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§ 5º Nos ca sos de cré di tos à con ta de re cur sos
de ex ces so de ar re ca da ção, as ex po si ções de mo ti -
vos con te rão a atu a li za ção das es ti ma ti vas de re ce i -
tas para o exer cí cio, apre sen ta das de acor do com a
clas si fi ca ção de que tra ta o art. 8º, § 1º, in ci so VI, des-
ta lei.
....................................................................................

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os pro je tos que aca bam de ser li dos vão à Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za -
ção.

Nos ter mos da Re so lu ção n.º 1, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para a
tra mi ta ção dos Pro je tos:

Até 11/03 – pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;
Até 19/03 – pra zo fi nal para apre sen ta ção de

emen das;
Até 24/03 – pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos

das emen das;
Até 03/04 – en ca mi nha men to do pa re cer fi nal à

Mesa do Con gres so Na ci o nal.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

So bre a mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

É lida a se guin te:

Bra sí lia, 6 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Com os meus cor di a is cum pri men tos, ve nho co-

mu ni car a Vos sa Exce lên cia o meu des li ga men to dos
qua dros do PSB, a par tir do dia 27 de fe ve re i ro pró xi -
mo pas sa do.

Sem mais, apro ve i to o en se jo para re no var a
Vos sa Exce lên cia mi nhas ex pres sões de apre ço e
con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ro ber to Sa tur ni no.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O

ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se-

cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

É lido o se guin te:

OF.029/2002-GLDPSB

Bra sí lia, 6 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do ar ti go 65, § 7º do Re gi men to

Inter no, in di co a Vos sa Exce lên cia o Se na dor Pa u lo
Har tung para Vice-Lí der da re pre sen ta ção do PSB
nes ta Casa.

Aten ci o sa men te, – Ade mir Andra de, Lí der do
pos si ble.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O
ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

São li dos os se guin tes:

OF. 9/2002-GLDPSB

Bra sí lia, 6 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is e em aten di men to ao

OF nº7/2002-CN, so li ci to seja pro ce di da al te ra ção na
com po si ção da Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a
“di ag nos ti car as ca u sas e efe i tos da vi o lên cia que as-
so la o País“ pe los se na do res do PSB, con for me aba i xo.

Ti tu lar Sen. Pa u lo Har tung

Su plen te  Sen. Ade mir Andra de
Aten ci o sa men te, Se na dor Ade mir Andra de, Lí-

der do pos si ble.

OF/BLOCO/Nº 11/2002

Bra sí lia, 6 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Pom peo

de Mat tos/PDT como ti tu lar em subs ti tu i ção ao De pu -
ta do José Ro ber to Ba to chio/PDT na Co mis são Mis ta
Tem po rá ria des ti na a le van tar e di ag nos ti car as ca u -
sas e efe i tos da vi o lên cia que as so la o País.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do João Herr mann
Neto, Lí der do Blo co Par la men tar PDT/PPS.

Ofí cio nº  114-L-PFL/02

Bra sí lia, 6 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Ié dio

Rosa para fa zer par te, como mem bro su plen te, da
Co mis são Mis ta Tem po rá ria des ti na da a ”le van tar e
di ag nos ti car as ca u sas e efe i tos da vi o lên cia que as-
so la o País, ou vin do-se, para tan to, Go ver na do res de
Esta dos, Se cre tá ri os de Se gu ran ça Pú bli ca, Co man -
dan tes das Po lí ci as Ci vis e Mi li ta res, Di re to res de Pre-
sí di os e ou tros es pe ci a lis tas e au to ri da des li ga dos à
área e re qui si tan do-se có pia de to das as pro po si ções
em tra mi ta ção em am bas as Ca sas, para con so li -
dá-las em uma úni ca pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção ou em um úni co pro je to de lei, con for me o caso,
com vis ta a uma tra mi ta ção em rit mo ace le ra do tan to
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na Câ ma ra como no Se na do“, em subs ti tu i ção ao De-
pu ta do Pa u lo Octá vio.

Aten ci o sa men te, – Ino cên cio Oli ve i ra, Lí der do
PFL.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se rão fe i tas as subs ti tu i ção so li ci ta das.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se-
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Ma u ro Mi ran da.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 36, DE 2002

Alte ra o Art. 1º da Lei nº 6.259, de 30
de ou tu bro de 1975, que dis põe so bre a
or ga ni za ção das ações de vi gi lân cia epi-
de mi o ló gi ca, para obri gar o fun ci o na -
men to de ser vi ços de sa ú de exis ten te
nas re giões afe ta das, nos fins-de-se ma -
na, du ran te a vi gên cia de epi de mi as.

Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº6.259, de 30 de ou tu bro

de 1975, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 1º ................................................
§ 1º Para o con tro le de epi de mi as e na

ocor rên cia de ca sos de agra vo à sa ú de de-
cor ren tes de ca la mi da des pú bli cas, o Mi nis -
té rio da Sa ú de, na exe cu ção das ações de
que tra ta este ar ti go, co or de na rá a uti li za ção 
de to dos os re cur sos mé di cos e hos pi ta la res 
ne ces sá ri os, pú bli cos e pri va dos, exis ten tes
nas áre as afe ta das, po den do de le gar essa
com pe tên cia às se cre ta ri as dos es ta dos e
do Dis tri to Fe de ral.

§ 2º Du ran te a vi gên cia de epi de mi as, é obri ga -
tó rio o fun ci o na men to dos ser vi ços de sa ú de, pú bli -
cos e pri va dos, exis ten tes nas áre as afe ta das, du ran -
te fins-de-se ma na e fe ri a dos". (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor no pra zo de trin ta
dias a con tar da data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A atu al epi de mia de den gue que cur sa no País
mos trou a fra gi li da de do nos so sis te ma de sa ú de, ao
mes mo tem po em que tor nou evi den te o des com pro -
mis so de ges to res e pro pri e tá ri os de ser vi ços de sa ú -
de para com o aten di men to da po pu la ção.

O fe cha men to de ser vi ços du ran te os
fins-de-se ma na, no auge da epi de mia, quan do a de-
man da era enor me, é mu i to mais que sim ples des-
com pro mis so: cons ti tui um ato de des res pe i to e de
de su ma ni da de.

A pro po si ção que sub me to à apre ci a ção dos no-
bres co le gas visa a cor ri gir uma ca rên cia, já que não
é pas sí vel su prir a fal ta de so li da ri e da de.

Sala das Ses sões, 6 de mar ço de 2002. _ Mo re -
i ra Men des.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 6.259, DE 30 DE OUTUBRO DE 1975

Dis põe so bre a or ga ni za ção das
ações de Vi gi lân cia Epi de mi o ló gi ca, so-
bre o Pro gra ma Na ci o nal de Imu ni za ções, 
es ta be le ce nor mas re la ti vas à no ti fi ca ção 
com pul só ria de do en ças, e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

Art. 1º Con so an te as atri bu i ções que lhe fo ram
con fe ri das den tro do Sis te ma Na ci o nal de Sa ú de, na
for ma do ar ti go 1º da Lei nº6.229, in ci so I e seus itens
a e d, de 17 de ju lho de 1975, o Mi nis té rio da Sa ú de,
co or de na rá as ações re la ci o na das com o con tro le
das do en ças trans mis sí ve is, ori en tan do sua exe cu -
ção in clu si ve quan to à vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca, à
apli ca ção da no ti fi ca ção com pul só ria, ao pro gra ma
de imu ni za ções e ao aten di men to de agra vos co le ti -
vos à sa ú de, bem como os de cor ren tes de ca la mi da -
de pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. Para o con tro le de epi de mi as e
na ocor rên cia de ca sos de agra vo à sa ú de de cor ren -
tes de ca la mi da des pú bli cas, o Mi nis té rio da Sa ú de,
na exe cu ção das ações de que tra ta este ar ti go, co or -
de na rá a uti li za ção de to dos os re cur sos mé di cos e
hos pi ta la res ne ces sá ri os, pú bli cos e pri va dos, exis-
ten tes nas áre as afe ta das, po den do de le gar essa
com pe tên cia às Se cre ta ri as de Sa ú de dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 37, DE 2002

Dá nova re da ção ao art. 24 da Lei nº
8.212, de 24 de ju lho de 1991, e ao § 1º do
art. 18 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de
1991, a fim de es ten der – o be ne fí cio do
au xí lio-aci den te ao em pre ga do do més ti co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 24 da Lei nº8.212, de 24 de ju lho de

1991, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
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“Art. 24. A con tri bu i ção do em pre ga dor do més ti -
co des ti na da à Se gu ri da de So ci al é de:

I – 12% do sa lá rio-de-con tri bu i ção do em pre ga -
do do més ti co a seu ser vi ço;

II – 0,1% do sa lá rio-de-con tri bu i ção do em pre -
ga do do més ti co a seu ser vi ço, para o fi nan ci a men to
das pres ta ções por aci den te de tra ba lho." (NR)

Art. 2º O § lº do art. 18 da Lei nº8.213, de 24 de ju-
lho de 1991, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 18. ...............................................
§ lº So men te po de rão be ne fi ci ar-se do

au xí lio-aci den te os se gu ra dos in clu í dos nos
in ci sos I, II, VI e VII do art. 11 des ta Lei.

..................................................."(NR)

Art. 3º Esta lei en tra-em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A le gis la ção pre vi den ciá ria, que vem mar gi na li -
zan do in jus ti fi cá vel a ca te go ria dos tra ba lha do res do-
més ti cos, ca re ce de aper fe i ço a men to e ade qua ção ao
prin cí pio cons ti tu ci o nal que or de na ao Esta do a pro mo -
ção do bem de to dos sem qual quer dis cri mi na ção.

Atu al men te, não se atri bui ao em pre ga do do-
més ti co o be ne fí cio do au xí lio-aci den te, que é con ce -
di do, como in de ni za ção, ao se gu ra do em pre ga do, tra-
ba lha dor avul so, se gu ra do es pe ci al e ao mé di co re si -
den te que es ti ver re ce ben do au xí lio-do en ça, quan do
a con so li da ção das le sões de cor ren tes de aci den te
(in clu si ve de aci den te de tra ba lho) re sul ta rem em se-
qüe la de fi ni ti va que im pli que re du ção da ca pa ci da de
para o tra ba lho ou im pos si bi li te o de sem pe nho da ati-
vi da de exer ci da na épo ca do aci den te.

Assim, inex pli ca vel men te, quan do o em pre ga do 
do més ti co per ma ne ce de fi ni ti va ou tem po ra ri a men te
in ca paz para o tra ba lho, não faz jus ao au xí lio-aci den -
te, como os de ma is se gu ra dos em pre ga dos. 

O Pro je to que ora apre sen ta mos, ao es ten der o
au xí lio-aci den te ao em pre ga do do més ti co, pre en che
uma gra ve la cu na da nos sa le gis la ção, ao mes mo
tem po que cria uma pro te ção im pres cin dí vel para o
seu bem-es tar. 

Nes se con tex to, im põe-se al te rar a re da ção da
le gis la ção pre vi den ciá ria, o que cons ti tu i rá um ex-
pres si vo avan ço so ci al.

Pela ur gên cia e re le vân cia que o tema re pre -
sen ta, es pe ra mos con tar com o apo io e co la bo ra ção 
dos ilus tres pa res para a apro va ção do pre sen te
pro je to.

Sala das Ses sões, 6 de mar ço de 2002. _ Se-
na dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre a or ga ni za ção da Se-
gu ri da de So ci al, ins ti tui Pla no de Cus te io 
e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 24. A con tri bu i ção do em pre ga dor do més ti -

co é de 12% (doze por cen to) do sa lá rio-de-con tri bu i -
ção do em pre ga do do més ti co a seu ser vi ço.
....................................................................................

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre os Pla nos de Be ne fí ci -
os da Pre vi dên cia So ci al e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 11. São se gu ra dos obri ga tó ri os da Pre vi -

dên cia So ci al as se guin tes pes so as fi si cas:
I – como em pre ga do:
a) aque le que pres ta ser vi ço de na tu re za ur ba -

na ou ru ral à em pre sa, em ca rá ter não even tu al, sob
sua su bor di na ção e me di an te re mu ne ra ção, in clu si ve
como di re tor em pre ga do;

b) aque le que, con tra ta do por em pre sa de tra ba -
lho tem po rá rio, de fi ni da em le gis la ção es pe cí fi ca,
pres ta ser vi ço para aten der a ne ces si da de tran si tó ria
de subs ti tu i ção de pes so al re gu lar e per ma nen te ou a
acrés ci mo ex tra or di ná rio de ser vi ços de ou tras em-
pre sas;

c) o bra si le i ro ou o es tran ge i ro do mi ci li a do e
con tra ta do no Bra sil para tra ba lhar como em pre ga do
em su cur sal ou agên cia de em pre sa na ci o nal no ex te -
ri or;

d) aque le que pres ta ser vi ço no Bra sil a mis são
di plo má ti ca ou a re par ti ção con su lar de car re i ra es-
tran ge i ra e a ór gãos a elas su bor di na dos, ou a mem-
bros des sas mis sões e re par ti ções, ex clu í dos o
não-bra si le i ro sem re si dên cia per ma nen te no Bra sil e
o bra si le i ro am pa ra do pela le gis la ção pre vi den ciá ria
do país da res pec ti va mis são di plo má ti ca ou re par ti -
ção con su lar;

e) o bra si le i ro ci vil que tra ba lha para a União, no
ex te ri or, em or ga nis mos ofi ci a is bra si le i ros ou in ter -
na ci o na is dos qua is o Bra sil seja mem bro efe ti vo, ain-
da que lá do mi ci li a do e con tra ta do, sal vo se se gu ra do
na for ma da le gis la ção vi gen te do país do do mi cí lio;

f) o bra si le i ro ou es tran ge i ro do mi ci li a do e con-
tra ta do no Bra sil para tra ba lhar como em pre ga do em
em pre sa do mi ci li a da no ex te ri or, cuja ma i o ria do ca pi -

Mar ço  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  7 01737

    295MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



tal vo tan te per ten ça a em pre sa bra si le i ra de ca pi -
tal-na ci o nal.

II – como em pre ga do do més ti co: aque le que
pres tar ser vi ço de na tu re za con tí nua a pes soa ou fa-
mí lia, no âm bi to re si den ci al des ta, em ati vi da des sem
fins-lu cra ti vos;
....................................................................................

VI – como tra ba lha dor avul so quem pres ta a di-
ver sas em pre sas, sem vín cu lo em pre ga tí cio, ser vi ço
de na tu re za ur ba na ou ru ral de fi ni dos no Re gu la men -
to;

VII – como se gu ra do es pe ci al: o pro du tor, o par-
ce i ro, o me e i ro, e o ar ren da tá rio ru ral, o ga rim pe i ro, o
pes ca dor ar te sa nal e o as se me lha do, que exer çam
suas ati vi da des, in di vi du al men te ou em re gi me de
eco no mia fa mi li ar, ain da que com o au xí lio even tu al
de ter ce i ros, bem como seus res pec ti vos côn ju ges ou
com pa nhe i ros e fi lhos ma i o res de 14 (qua tor ze) anos
ou a eles equi pa ra dos, des de que tra ba lhem, com pro -
va da men te, com o gru po fa mi li ar res pec ti vo.

1º Enten de-se como re gi me de eco no mia fa mi li -
ar a ati vi da de em que o tra ba lho dos mem bros da fa-
mí lia é in dis pen sá vel à pró pria sub sis tên cia e é exer-
ci do em con di ções de mú tua de de pen dên cia e co la -
bo ra ção, sem a uti li za ção de em pre ga dos.

2º Todo aque le que exer cer, con co mi tan te men -
te, mais de uma ati vi da de re mu ne ra da su je i ta ao Re-
gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al é obri ga to ri a men te
fi li a do em re la ção a cada uma de las.

.........................................................................
Art. 18 O Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al

com pre en de as se guin tes pres ta ções, de vi das in clu -
si ve em ra zão de even tos de cor ren tes de aci den te do
tra ba lho, ex pres sas em be ne fí ci os e ser vi ços:

I – quan to ao se gu ra do:
a) apo sen ta do ria por in va li dez; 
b) apo sen ta do ria por ida de;
c) apo sen ta do ria por tem po de ser vi ço;
d) apo sen ta do ria es pe ci al;
e) au xí lio-do en ça; 
f) sa lá rio-fa mí lia; 
g) sa lá rio-ma ter ni da de;
h) au xí lio-aci den te; 
i) abo no de per ma nên cia em ser vi ço;
II – quan to ao de pen den te:
a) pen são por mor te; 
b) au xí lio-re clu são.
III – quan to ao se gu ra do e de pen den te:
a) pe cú li os;
b) ser vi ço so ci al;

c) re a bi li ta ção pro fis si o nal.
§ 1º Só po de rão be ne fi ci ar-se do au xí lio-aci den -

te e das dis po si ções es pe ci a is re la ti vas a aci den te do
tra ba lho os se gu ra dos e res pec ti vos de pen den tes
men ci o na dos nos in ci sos I, VI e VII do art. 11, des ta
lei, bem como os pre si diá ri os que exer çam ati vi da de
re mu ne ra da.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 38, DE 2002

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.503,
de 23 de se tem bro de 1997, que ins ti tui o
Có di go de Trân si to Bra si le i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  – O Có di go de Trân si to Bra si le i ro, ins ti tu í -

do pela Lei nº9.503, de 23 de se tem bro de 1997, pas-
sa a vi go rar com as se guin tes mo di fi ca ções:

I  – Dá-se a se guin te re da ção ao in ci so I do art. 140:

”I  – ser pe nal men te im pu tá vel ou ma i -
or de de zes se is anos, nes te caso me di an te
au to ri za ção dos pais, tu tor ou res pon sá vel.
(NR)“

II  – Fica o art. 160 acres ci do do se guin te § 3º:

”Aos con du to res me no res de de zo i to
anos, su je i tos a nor mas de le gis la ção es pe -
ci al, será ve da do pres tar no vos exa mes e
vol tar a di ri gir até ad qui ri rem ma i o ri da de pe-
nal“.

Art. 2º  – Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Os jo vens bra si le i ros en tre 16 e 18 anos po dem
tra ba lhar, como re co nhe ce a Cons ti tu i ção de 1988.
Po dem vo tar para pre fe i to, go ver na dor, pre si den te da
Re pú bli ca, para ve re a dor, de pu ta do, se na dor, di re i to
que lhes foi as se gu ra do pela pró pria Cons ti tu i ção.
Tem prer ro ga ti vas na es fe ra cí vel. Para fins de ser vi ço 
mi li tar, sua in ca pa ci da de ces sa aos 17 anos. Pode até
ver se sub me ti do a re gi me pri va ti vo de li ber da de, uma
vez que es tão su je i tos a nor ma es pe ci al, a Lei nº
8.069, de 13 de ju lho de 1990, o Esta tu to da Infân cia e
do Ado les cen te.

Só não pode di ri gir ve í cu lo au to mo ti vo.
Essa res tri ção se re ve la ab so lu ta men te ex tem -

po râ nea nes ta épo ca de ace le ra das trans for ma ções
so ci a is. Um jo vem en tre 16 e 18 anos, hoje, tem ele va -
do ní vel de in for ma ção, não só pelo de sen vol vi men to
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dos me i os de co mu ni ca ção como pela ex pan são do
en si no fun da men tal. De mons tram ma tu ri da de mu i to
sig ni fi ca ti va, o que é re co nhe ci do pela le gis la ção bra-
si le i ra, ex ce ção fe i ta à sua ca pa ci da de para di ri gir.

Vá ri os pa í ses re co nhe cem esse fato. Na ma i or
par te dos Esta dos Uni dos os me no res de 18 anos po-
dem li vre men te con du zir ve í cu los. São 34 os Esta dos
que lhes re co nhe cem esse di re i to, ve da do ape nas em
16. Em dois Esta dos, Mon ta na e Ha vaí, os que têm 15
anos já po dem di ri gir. O mes mo acon te ce na Eu ro pa.
Mes mo na Fran ça, ou tro ra ex tre ma men te rí gi da nes-
se pon to, re co nhe ce-se ao ma i or de 16 anos a pos si -
bi li da de de di ri gir, em bo ra em uma pri me i ra eta pa, até
de mons trar seu do mí nio das re gras de trân si to, deva
fazê-lo acom pa nha do de mo to ris ta já ha bi li ta do. De
qual quer for ma, an tes mes mo dos 18 anos po de rá di-
ri gir li vre men te.

O im pe di men to re ve la-se, por tan to, algo de ar-
ca i co. O prin ci pal ar gu men to para ne gar esse di re i to
aos ma i o res de 16 anos é a res pon sa bi li da de pe nal.
Uma vez mais, tra ta-se de ar gu men to ul tra pas sa do.
Pri me i ro, por que o me nor tem seu es ta tu to re gi do por
lei es pe ci al, não se po den do di zer que goze de im pu -
ni da de. Se gun do, por que há de ze nas de ou tros ilí ci -
tos pe na is que in fe liz men te ter mi nam sen do pra ti ca -
dos por me no res e nada têm a ver com a ca pa ci da de
para di ri gir. Não será a fa cul da de de di ri gir após com-
ple tar os 16 anos que am pli a rá a cri mi na li da de en tre
ado les cen tes.

To ma mos al guns cu i da dos adi ci o na is, den tro do
ob je ti vo ma i or, ex pres so na Lei nº 9.503, de 23 de se-
tem bro de 1997, que é bus car o má xi mo de se gu ran -
ça no trân si to. Nes se sen ti do, exi gi mos que o jo vem
es te ja pre vi a men te au to ri za do pe los pais ou, na au-
sên cia des tes, pe los res pon sá ve is. Eles se tor nam
co o bri ga dos so li dá ri os em ma té ria de res pon sa bi li da -
de ci vil. Como uma ga ran tia adi ci o nal, acres cen ta mos 
pa rá gra fo ao ar ti go 160 da re fe ri da lei, de ter mi nan do
que o mo to ris ta na fa i xa dos 16 aos 18 anos que in-
cor rer nos atos ti pi fi ca dos como de li tos de trân si to fi-
ca rá im pe di do de di ri gir e até mes mo de pres tar no-
vos exa mes para ob ten ção de Car te i ra Na ci o nal de
Ha bi li ta ção até com ple tar os 18 anos. Nes se caso es-
ta rá igual men te, é evi den te, su je i to às me di das co er -
ci ti vas pró pri as, como pre vis to no Esta tu to da Infân cia 
e do Ado les cen te.

Exis tem tam bém ra zões eco nô mi cas para a al-
te ra ção que pro po nho. Par ti cu lar men te no cam po,
nas pe que nas ci da des do in te ri or, é gran de a ne ces si -
da de de que os jo vens co la bo rem com a eco no mia fa-
mi li ar em ati vi da des que exi gem ca pa ci da de para di ri -
gir. Tra ta-se de uso de tra to res, de de ter mi na das má-

qui nas agrí co las, de se fa zer en tre gas pró xi mas, de
bus car in su mos para a agri cul tu ra. Embo ra não tra te a
pre sen te lei da hi pó te se de se di ri gir pro fis si o nal men -
te, é mu i to gran de a aju da que, na área ru ral, pode
pres tar à fa mí lia um jo vem em con di ções de di ri gir ve-
í cu lo au to mo tor.

No caso, tra ta-se an tes de mais nada de uma si-
tu a ção de fato. Nes sas áre as, é sa bi do, não cons ti tui
fato raro o me nor que di ri ge, o que é fa ci li ta do até pela
pre ca ri e da de de po li ci a men to de trân si to.

Dar aos ma i o res de 16 anos con di ções para di ri -
gir ve í cu los não cons ti tui uma li be ra li da de, uma con-
ces são, um pri vi lé gio. Tra ta-se, ao con trá rio, de uma
im po si ção do mun do atu al: das me ga ló po les que exi-
gem a to dos per cor re rem di a ri a men te gran des dis tân -
ci as, dos me i os de co mu ni ca ção que con du zem a um
ama du re ci men to mais rá pi do, da tec no lo gia que ofe-
re ce fa ci li da des, mas que tam bém co bra tre i na men to
pre co ce.

Sala das ses sões, 6 de mar ço de 2002. – Se na -
dor Fre i tas Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
(Re da ção fi nal do Pro je to de Lei nº 3.710-E,

 de 1993, com as ex clu sões pro ve ni en tes
 dos ve tos pre si den ci a is)

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si -
le i ro.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e

eu san ci o no a se guin te lei:

CAPITULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º O trân si to de qual quer na tu re za nas vias
ter res tre do ter ri tó rio na ci o nal, aber tas à cir cu la ção,
rege-se por este Có di go.

§ 1º Con si de ra-se trân si to a uti li za ção das vias
por pes so as, ve í cu los e ani ma is, iso la dos ou em gru-
pos, con du zi dos ou não, para fins de cir cu la ção, pa ra -
da, es ta ci o na men to e ope ra ção de car ga ou des car -
ga.

§ 2º O trân si to, em con di ções se gu ras, é um di-
re i to de to dos e de ver dos ór gãos e en ti da des com po -
nen tes do Sis te ma Na ci o nal de Trân si to, a es tes ca-
ben do, no âm bi to das res pec ti vas com pe tên ci as. ado-
tar as me di das des ti na das a as se gu rar esse di re i to.
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§ 3º Os ór gãos e en ti da des com po nen tes do
Sis te ma Na ci o nal de Trân si to res pon dem, no âm bi to
das res pec ti vas com pe tên ci as, ob je ti va men te, por da-
nos ca u sa dos aos ci da dãos em vir tu de de ação,
omis são ou erro na exe cu ção e ma nu ten ção de pro-
gra mas, pro je tos e ser vi ços que ga ran tam o exer cí cio
do di re i to do trân si to se gu ro.
....................................................................................

Art. 140. A ha bi li ta ção para con du zir ve í cu lo au-
to mo tor e elé tri co será apu ra da por meio de exa mes
que de ve rão ser re a li za dos jun to ao ór gão ou en ti da -
de exe cu ti vos do Esta do ou do Dis tri to Fe de ral, do do-
mi cí lio ou re si dên cia do can di da to, ou na sede es ta -
du al ou dis tri tal do pró prio ór gão. de ven do o con du tor
pre en cher os se guin tes re qui si tos:

I  – ser pe nal men te im pu tá vel;
II  – sa ber ler e es cre ver;
III  – pos su ir Car te i ra de Iden ti da de ou equi va -

len te.
Pa rá gra fo úni co. As in for ma ções do can di da to à

ha bi li ta ção se rão ca das tra das no Re nach.
....................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

Art. 160. O con du tor con de na do por de li to de
trân si to de ve rá ser sub me ti do a no vos exa mes para
que pos sa vol tar a di ri gir, de acor do com as nor mas
es ta be le ci das pelo Con tran, in de pen den te men te do
re co nhe ci men to da pres cri ção, em face da pena con-
cre ti za da na sen ten ça.

§ 1º Em caso de aci den te gra ve, o con du tor nele
en vol vi do po de rá ser sub me ti do aos exa mes exi gi dos
nes te ar ti go, a ju í zo da au to ri da de exe cu ti va es ta du al
de trân si to, as se gu ra da am pla de fe sa ao con du tor.

§ 2º No caso do pa rá gra fo an te ri or, a au to ri da de
exe cu ti va es ta du al de trân si to po de rá apre en der o do-
cu men to de ha bi li ta ção do con du tor até a sua apro va -
ção nos exa mes re a li za dos.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 39, DE 2002

Dis põe so bre a ins ta la ção de apa re -
lho para a me di ção de pul sos te le fô ni cos 
no Ser vi ço Te le fô ni co Fixo Co mu ta do e
do Ser vi ço Mó vel Ce lu lar.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Arte 1º As em pre sas pres ta do ras do Ser vi ço Te-
le fô ni co Fixo Co mu ta do e do Ser vi ço Mó vel Ce lu lar
de ve rão co lo car à dis po si ção de seus as si nan tes,
gra tu i ta men te, o aces so a um sis te ma op ci o nal de re-
gis tro e me di ção de pul sos te le fô ni cos.

§ 1º O sis te ma de ve rá per mi tir o efe ti vo con tro le, 
pelo as si nan te, das cha ma das lo ca is e in te rur ba nas
re a li za das por meio de seu ter mi nal te le fô ni co, in de -
pen den te men te dos do cu men tos de co bran ça apre-
sen ta dos pela em pre sa a seus as si nan tes.

§ 2º Fica ve da da a co bran ça de qua is quer adi ci -
o na is ta ri fá ri os em fun ção da im plan ta ção do sis te ma
re fe ri do no ca put.

§ 3º A op ção do as si nan te pelo uso do sis te ma
não exi me a em pre sa pres ta do ra da obri ga ção de
apre sen tar-lhe do cu men to de co bran ça, na for ma da
re gu la men ta ção.

Art. 2º A Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca -
ções _ Ana tel – ex pe di rá as nor mas ca bí ve is para a
im plan ta ção do sis te ma de re gis tro e me di ção de pul-
sos te le fô ni cos, ob je to des ta lei, in clu si ve as re la ti vas
aos di re i tos e de ve res das em pre sas pres ta do ras e
dos usuá ri os de seus ser vi ços.

Pa rá gra fo úni co. As nor mas men ci o na das no
ca put de ve rão in clu ir a fi xa ção de um pra zo, não su-
pe ri or a cen to e oi ten ta dias, para que as em pre sas
pres ta do ras do Ser vi ço Te le fô ni co Fixo Co mu ta do e
do Ser vi ço Mó vel Ce lu lar co lo quem o sis te ma à dis-
po si ção de seus as si nan tes, bem como a de fi ni ção
das san ções e pe na li da des apli cá ve is em caso de
des cum pri men to das re fe ri das nor mas.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O grau de con fi a bi li da de dos usuá ri os nas em-
pre sas pres ta do ras de ser vi ços de te le co mu ni ca -
ções, em nos so País, vem no to ri a men te di mi nu in do,
ao lon go dos úl ti mos me ses, em vir tu de dos abu sos
que vêm sen do co me ti dos por aque las em pre sas, re-
la ta dos de for ma sis te má ti ca nos me i os de co mu ni ca -
ção. Co bran ças por li ga ções não efe tu a das, co bran -
ças por li ga ções já pa gas em con tas an te ri o res, li ga -
ções cuja du ra ção é con tes ta da pelo usuá rio, en fim,
er ros e abu sos em tal mon ta que al gu mas de le ga ci as
do Sis te ma de De fe sa do Con su mi dor – os Pro cons –
fo ram obri ga das a re cu sar o re gis tro de no vas re cla -
ma ções re fe ren tes a con tas te le fô ni cas, sob pena de
a so bre car ga de ser vi ço in vi a bi li zar o en ca mi nha -
men to de ou tras re cla ma ções.
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Essa si tu a ção sur giu após o re cen te pro ces so
de pri va ti za ção de todo o sis te ma de te le co mu ni ca -
ções bra si le i ro, que teve como con se qüên cia o sur gi -
men to de um gran de nú me ro de em pre sas pri va das
ob ten do uma con ces são ou au to ri za ção para ope rar
de ter mi na das mo da li da des de ser vi ço de te le co mu ni -
ca ções em de ter mi na das re giões ge o grá fi cas. Em
face da mu dan ça que a im plan ta ção des se novo sis-
te ma sig ni fi cou, quan do com pa ra da à si tu a ção an te ri -
or de mo no pó lio es ta tal das em pre sas Te le brás, po-
der-se-ia até com pre en der o sur gi men to de even tu a is 
pro ble mas que a ju ven tu de do novo sis te ma, por si só,
ten de ria a jus ti fi car.

Po rém, o vo lu me de re cla ma ções tor nou-se tão
avas sa la dor que con si de ra mos ser ne ces sá rio co i bir,
por meio da lei, de uma vez por to das, esse tipo de
abu so.

A pro pos ta que sub me te mos à apre ci a ção de
nos sos ilus tres co le gas do Se na do tor na obri ga tó ria a
pos si bi li da de de os as si nan tes dos dois prin ci pa is
ser vi ços de te le fo nia do País, o fixo e o ce lu lar, aces-
sa rem um sis te ma que lhes per mi ta ve ri fi car, di re ta -
men te, a par tir de seus ter mi na is te le fô ni cos, a ta ri fa -
ção de suas li ga ções e mo ni to rar o con su mo de suas
li nhas te le fô ni cas. Esse sis te ma de ve rá ser im plan ta -
do pe las pró pri as em pre sas pres ta do ras dos sis te -
mas de te le fo nia fixa e te le fo nia ce lu lar, e co lo ca do à
dis po si ção dos seus as si nan tes de for ma gra tu i ta.

Pro po mos que o as si nan te pos sa op tar, ou não,
pelo aces so a esse sis te ma, por que en ten de mos que
não se ria con ve ni en te tor nar obri ga tó ria a sua ins ta la -
ção em to dos os ter mi na is te le fô ni cos in di vi du a is. As
par ti cu la ri da des téc ni cas do sis te ma a ser im plan ta do 
– se um apa re lho me di dor li ga do di re ta men te aos te-
le fo nes, se um ser vi ço es pe ci al ins ta la do nas cen tra is 
te le fô ni cas que trans mi ta os da dos ao ter mi nal do
usuá rio, se o aces so via Inter net, ou ain da ou tro qual-
quer que o de sen vol vi men to tec no ló gi co re co men dar
– não po dem ser pre es ta be le ci das no tex to da lei.
Pode ocor rer, ain da, que de ter mi na do sis te ma im pli -
que a ins ta la ção, nas re si dên ci as dos as si nan tes, de
um apa re lho ou me ca nis mo téc ni co que lhe ca u se
trans tor no, por uma ra zão ou por ou tra.

Para me lhor res pe i tar even tu a is con ve niên ci as
par ti cu la res de cada as si nan te, su ge ri mos, por tan to,
o aces so op ci o nal ao novo sis te ma. Obri ga tó rio, isso
sim, será sua dis po ni bi li za ção gra tu i ta, por par te das
em pre sas pres ta do ras, para qual quer as si nan te que
de se je uti li zá-lo como meio de con tro le de seus gas-
tos com o ser vi ço de te le fo nia. Além dis so, nos sa pro-
po si ção veda qual quer re a jus te ta ri fá rio em fun ção da
im plan ta ção do sis te ma.

Fi nal men te, nos so pro je to de le ga à ANATEL –
Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções –, ór gão re-
gu la dor e fis ca li za dor dos ser vi ços de te le co mu ni ca -
ções, a in cum bên cia de de fi nir, em nor ma apro pri a da, 
o pra zo le gal para que as em pre sas ope ra do ras im-
plan tem o sis te ma e o dis po ni bi li zem a seus as si nan -
tes. Cabe-lhe, tam bém, ex pe dir as de ma is nor mas re-
gu la tó ri as que a atu al le gis la ção de te le co mu ni ca -
ções exi gir, prin ci pal men te quan to à de fi ni ção das
san ções e pe na li da des que as em pre sas so fre rão
caso não se adap tem à lei nos pra zos fi xa dos.

Em face do equi lí brio que deve pre va le cer nas
re la ções de con su mo, re co nhe ce mos a ne ces si da de
de se ins ti tu ir um pe río do de tran si ção en tre a pro mul -
ga ção da lei e a efe ti va im plan ta ção do sis te ma pro-
pos to, para que as em pre sas pres ta do ras dos ser vi -
ços de te le fo nia fixa e ce lu lar pos sam ab sor ver o im-
pac to eco nô mi co das me di das ado ta das. Mas re sol -
ve mos li mi tar esse pe río do – a ser de fi ni do pela Ana-
tel – a um má xi mo de seis me ses, que con si de ra mos
su fi ci en te para tor nar a pro pos ta ple na men te exe qüí -
vel, até por que já exis tem no mer ca do equi pa men tos
de con tro le de ta ri fa ção, uti li za dos por cer tos es ta be -
le ci men tos co mer ci a is ou tu rís ti cos em épo cas de
gran de aflu xo de cli en tes, que pro va vel men te ne ces -
si ta ri am, sal vo me lhor ju í zo, de al gu mas adap ta ções
tec no ló gi cas para ser vi rem à fi na li da de da pro pos ta.

Esta mos con ven ci dos de ser esta uma ini ci a ti va de
gran de al can ce para a pro te ção dos di re i tos dos usuá ri os 
dos ser vi ços de te le fo nia em nos so País, em con for mi da -
de com o que dis põe o art. 5º da Lei Ge ral das Te le co mu -
ni ca ções – Lei nº9.472, de 16 de ju lho de 1997:

Art. 5º Na dis ci pli na das re la ções eco-
nô mi cas no se tor de te le co mu ni ca ções ob-
ser var-se-ão, em es pe ci al, os prin cí pi os
cons ti tu ci o na is da so be ra nia na ci o nal, fun-
ção so ci al da pro pri e da de, li ber da de de ini-
ci a ti va, li vre con cor rên cia, de fe sa do con-
su mi dor, re du ção das de si gual da des re gi o -
na is e so ci a is, re pres são ao abu so do po-
der eco nô mi co e con ti nu i da de do ser vi ço
pres ta do em re gi me pú bli co (gri fa mos).

Ante o ex pos to, con ta mos com o apo io dos no-
bres Se na do res para a apro va ção des te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 6 de mar ço de 2002. – Arlin-
do Por to.

(À Co mis são de Ser vi ços de Infra-
Estru tu ra – de ci são ter mi na ti va.)
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co-
mis sões com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Esgo tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do
Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re-
cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se-
guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 114, de 1995, de
au to ria do Se na dor Oda cir So a res, que re gu la men ta
o ar ti go 243 e seu pa rá gra fo úni co das Dis po si ções
Ge ra is da Cons ti tu i ção Fe de ral;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 526, de 1999, de
au to ria do Se na dor Bla i ro Mag gi, que al te ra a Lei nº
7.802, de 11 de ju lho de 1999, que ”dis põe so bre a
pes qui sa, a ex pe ri men ta ção, a pro du ção, a em ba la -
gem e ro tu la gem, o trans por te, o ar ma ze na men to, a
co mer ci a li za ção, a pro pa gan da co mer ci al, a uti li za -
ção, a im por ta ção, o des ti no, a clas si fi ca ção, o con tro -
le, a ins pe ção e a fis ca li za ção de agro tó xi cos, seus
com po nen tes e afins, e dá ou tras pro vi dên ci as (tra mi -
tan do em con jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº
538, de 1999);

– Pro je to de Lei do Se na do nº 258, de 2000, de
au to ria do Se na dor Ma gui to Vi le la, que re gu la men ta a
pro fis são de tre i na dor de go le i ros de fu te bol e dá ou-
tras pro vi dên ci as; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 203, de 2001, de
au to ria do Se na dor Ma u ro Mi ran da, que re gu la men ta
o exer cí cio das ati vi da des dos pro fis si o na is em trans-
por te de pas sa ge i ros, ”mo to ta xis ta“, em en tre ga de
mer ca do ri as e em ser vi ço co mu ni tá rio de rua, e ”mo-
to boy“, com o uso de mo to ci cle ta.

Ten do sido apre ci a dos em de ci são ter mi na ti va
pe las Co mis sões de Assun tos Eco nô mi cos, e de
Assun tos So ci a is, os Pro je tos de Lei do Se na do nºs
526, de 1999, 258, de 2000; e 203, de 2001, apro va -
dos, vão à Câ ma ra dos De pu ta dos; e o Pro je to de Lei
do Se na do nº 114, de 1995, re je i ta do, vai ao Arqui vo.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PSB – ES) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a Exª.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PSB – ES.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
na for ma re gi men tal, peço a pa la vra para uma co mu -
ni ca ção de li de ran ça.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, re-

que i ro mi nha ins cri ção para fa zer uma co mu ni ca ção
ina diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Re que i ro, da
mes ma for ma, mi nha ins cri ção para fa zer uma co mu -
ni ca ção ina diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs te rão
as se gu ra do o uso da pa la vra por cin co mi nu tos, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, §
2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo Har tung,
como Lí der, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca -
ção ur gen te, de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do
art. 14, in ci so II, alí nea ”a“, do Re gi men to Inter no.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Como Lí-
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a de ci são ofi ci a li za da on tem pelo
Pre si den te Ge or ge W. Bush de im por res tri ções adi ci -
o na is às im por ta ções de aço para seu país está sen-
do ques ti o na da em todo o mun do. Mais uma vez, o
go ver no dos EUA afron tou a opi nião pú bli ca in ter na ci -
o nal e a po si ção de fen di da por inú me ros go ver nos –
pela qua se to ta li da de de les –, ao de ci dir de for ma uni-
la te ral so bre um tema de al can ce mun di al. Essa não
foi a pri me i ra vez que a atu al ad mi nis tra ção nor-
te-ame ri ca na agiu des sa for ma. Inclu si ve, já es ti ve
nes ta tri bu na, em ou tras opor tu ni da des, de nun ci an do 
tais fa tos. A re cu sa em fir mar o Pro to co lo de Kyo to,
para ci tar ape nas um exem plo, faz par te da mes ma
pos tu ra em ter mos de re la ções in ter na ci o na is. 

É ab sur da, em bo ra não seja sur pre en den te, a
con tra di ção en tre a de ci são to ma da e o dis cur so da
ad mi nis tra ção Bush em de fe sa do li vre co mér cio. É
uma bru tal con tra di ção. Ao cri ar no vas sal va guar das
para a im por ta ção do aço, os Esta dos Uni dos es tão
lan çan do um man to de in cer te za e ce ti cis mo so bre as
ne go ci a ções pela in te gra ção co mer ci al in ter na ci o nal.

É cu ri o so que uma de ci são como essa ve nha do
ma i or país, com uma eco no mia pu jan te. 

Di ver sos go ver nan tes e es pe ci a lis tas de vem es tar
ques ti o nan do qual será o fu tu ro da nova ro da da da OMC
– Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio, uma vez que o país
mais de sen vol vi do do pla ne ta pre ga uma po lí ti ca e pra ti -
ca ou tra – pre ga a li ber da de co mer ci al e pra ti ca, des la va -
da men te, um pro te ci o nis mo ul tra pas sa do, re tró gra do,
que de ve ria ser con de na do por todo o mun do.

As ex por ta ções bra si le i ras, Sr. Pre si den te, pelo
que pos so de pre en der de uma pri me i ra le i tu ra das
me di das anun ci a das pela im pren sa, se rão ape nas
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par ci al men te afe ta das. A cota es ta be le ci da para as
im por ta ções do Bra sil (51,8% de 5,4 mi lhões de to ne -
la das, ou seja, 2,54 mi lhões de to ne la das) de
semi-aca ba dos, li vre de so bre ta xas, as se gu ra, em
tese, a ma nu ten ção de nos so vo lu me atu al de ex por -
ta ções, res trin gin do, no en tan to, as pos si bi li da des de
seu cres ci men to nos pró xi mos anos – mes mo di an te
do bru tal es for ço que nos so País re a li zou para mo der -
ni zar sua si de rur gia e do sig ni fi ca ti vo cus to so ci al que
o pro ces so de pri va ti za ção ge rou, é im por tan te que
se res sal te isso. Ha ve rá con se qüên ci as di re tas so bre
os pro du tos aca ba dos e so bre a com pe ti ção em to-
dos os mer ca dos na ci o na is de aço.

Qu e ro di zer, em nome do Se na do da Re pú bli ca,
que não de ve mos ace i tar, pas si va men te, a de ci são do
go ver no nor te-ame ri ca no. Pre ci sa mos de fen der nos sa
eco no mia do jogo vi ci a do que os Esta dos Uni dos que-
rem im por em nos sas re la ções co mer ci a is, no qual as
re gras só va lem, quan do para eles hou ver van ta gem. É
fun da men tal uma ação con jun ta do Exe cu ti vo, do Le gis -
la ti vo e dos em pre sá ri os, para es ta be le cer um po si ci o -
na men to na ci o nal co e so so bre o me lhor ca mi nho de
con tes ta ção às no vas res tri ções im pos tas à im por ta ção
do aço, bem como aos li mi tes mí ni mos ace i tá ve is para
que o Bra sil se man te nha par ti ci pan te do pro ces so de
ne go ci a ção, vi san do à cri a ção da Alca.

Lem bro aqui a re a ção des te Par la men to no mo-
men to do epi só dio da Embra er e da do en ça da vaca
lou ca. Hou ve uma po si ção fir me do Par la men to e da
so ci e da de bra si le i ra. Fo ram re a ções que con tri bu í ram 
sig ni fi ca ti va men te para que hou ves se uma mu dan ça
de po si ção por par te do Ca na dá àque la épo ca.

Eu gos ta ria de in for mar, Sr. Pre si den te, que já en-
ca mi nhei re que ri men to, con vi dan do os Mi nis tros Cel so
La fer e Sér gio Ama ral, para ex pli ca rem ao Ple ná rio do
Se na do as con se qüên ci as da de ci são do go ver no ame ri -
ca no e as res pos tas a se rem da das pelo Bra sil para mais
essa me di da pro te ci o nis ta ame ri ca na.

Esti ve, hoje, com o Pre si den te do Se na do, Se-
na dor Ra mez Te bet, dis cu tin do essa si tu a ção e re ce -
bi de S. Exª apo io para fa zer esse de ba te no ple ná rio
do Se na do, o mais rá pi do pos sí vel, re a gin do e cons-
tru in do a po si ção bra si le i ra pe las mãos não só dos
Par la men ta res ou do Go ver no, mas tam bém da in-
dús tria e da so ci e da de.

Era essa a co mu ni ca ção que que ria fa zer em
nome do meu Par ti do, Sr. Pre si den te.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V.
Exª pe diu a pa la vra para fa lar na pror ro ga ção do
Expe di en te e a está pe din do ago ra pela Li de ran ça?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sim, por que vou fa lar so bre o mes mo tema abor da do
pelo Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª, como Lí der do Go ver no.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, que ro re gis trar que, na mes ma 
di re ção do Se na dor Pa u lo Har tung, apre sen tei um re-
que ri men to, con vo can do os Mi nis tros da Re la ções
Exte ri o res, Cel so La fer, e do De sen vol vi men to, da
Indús tria e do Co mér cio, Sér gio Ama ral, para vi rem
dis cu tir, no ple ná rio do Se na do, essa ques tão do aço
bra si le i ro, que re pu to da ma i or im por tân cia, as re la -
ções co mer ci a is do Bra sil, a Naf ta e toda essa glo ba li -
za ção de que tan to se fala.

Fi ca mos sur pre sos com a de ci são do go ver no
ame ri ca no. Enten do im por tan te dis cu tir no Se na do
não só a po si ção do Go ver no bra si le i ro, como tam-
bém al gu mas ações que po de mos ado tar no Con-
gres so, como re dis cu tir e re ver o po si ci o na men to so-
bre a Lei de Pa ten tes com os Esta dos Uni dos.

Ou tra ques tão é a so bre ta xa de pro du tos ame ri -
ca nos que hoje in gres sam no Bra sil. Acre di to que te-
mos ca mi nhos para dis cu tir e, se ne ces sá rio, até re ta -
li ar e le var essa dis cus são para a OMC, por que é um
mo men to ex tre ma men te opor tu no para que re gras do
co mér cio in ter na ci o nal se jam re dis cu ti das e fi xa das
de for ma de fi ni ti va.

Re gis tro en tão o meu re que ri men to. Te re mos,
por tan to, dois re que ri men tos con jun tos. Peço in clu si -
ve a tra mi ta ção con jun ta, já que os dois são na mes-
ma di re ção. So li ci to a trans cri ção des te re que ri men to, 
bem como das ma té ri as, do Jor nal do Bra sil, “Gol pe
de Bush atin ge aço do Bra sil” e, de O Glo bo, “Res tri -
ção dos EUA ao aço vai ini bir in ves ti men tos”.

Era essa a co mu ni ca ção que gos ta ria de fa zer
em nome da Li de ran ça do Go ver no.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

REQUERIMENTO Nº , DE 2.002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art 50, ca put, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com-

bi na do com o in ci so I, do art. 397, do Re gi men to Inter no do Se na do

Fe de ral, re que i ro dos Mi nis tros de Esta do das Re la ções Exte ri o res

e do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, Emba i xa do -

res Cel so La fer e Sér gio Ama ral, res pec ti va men te, para que com-

pa re çam ao Ple ná rio des ta Casa, com o ob je ti vo de pres ta rem es-

cla re ci men tos so bre as me di das que o Go ver no bra si le i ro ado ta rá

a res pe i to da ta xa ção, pelo Go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri -

ca, do aço pro du zi do no Bra sil.

Sala das Ses sões, 6 de mar ço de 2002. – Ro me ro Jucá.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so.)  – Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs. Se na do res, no úl ti mo do min go, dia 03, em São
Pa u lo, com a pre sen ça de li de ran ças po lí ti cas na ci o -
na is, den tre as qua is o Go ver na dor Ita mar Fran co, os
Se na do res Pe dro Si mon, Iris Re zen de, Ma gui to Vi le -
la, Ca sil do Mal da ner, Ro ber to Re quião, o ex-Mi nis tro
Raul Jug mann, além do ex-Pre si den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos, Paes de Andra de, o Par ti do do Mo vi -
men to De mo crá ti co Bra si le i ro re a li zou uma Con ven -
ção Extra or di ná ria ra ti fi can do as pré vi as par ti dá ri as
de 17 de mar ço pró xi mo. Elas con sa gra rão a tese
que, há mu i to tem po, já con quis tou os co ra ções e as
men tes das ba ses pe e me de bis tas: a can di da tu ra pró-
pria à Pre si dên cia da Re pú bli ca. 

Quem anda pelo Bra sil, con ver san do com os
com pa nhe i ros Pre fe i tos, Ve re a do res e ou tros mi li tan -
tes que ga ran tem a ca pi la ri da de de nos sa de mo cra -
cia in ter na, co nhe ce a sin ce ri da de, a se ri e da de e a
ex tre ma po pu la ri da de des se ple i to.

Com mi lha res de di re tó ri os mu ni ci pa is, so mos o
par ti do mais bem im plan ta do do País e não nos con-
for ma mos com o pa pel se cun dá rio de sem pe nha do
pelo PMDB nas co li ga ções na ci o na is de go ver no nos
úl ti mos oito anos.

O par ti do que li de rou a luta con tra a di ta du ra mi-
li tar, que pos si bi li tou a tran si ção de mo crá ti ca; o par ti -
do que foi e con ti nua sen do o fiel da ba lan ça nas vo ta -
ções par la men ta res de mu dan ças cru ci a is para o fu-
tu ro do Bra sil; este nos so par ti do pre ci sa re as su mir
seu pro ta go nis mo his tó ri co no mo men to em que a so-
ci e da de bra si le i ra cla ma por no vos ru mos, no vos ho ri -
zon tes de es pe ran ça con se qüen te, por no vas e efi ca -
zes al ter na ti vas ao de sem pre go, à in se gu ran ça, à ex-
ces si va car ga tri bu tá ria, ao su fo co fi nan ce i ro da mi-
cro em pre sa, à ex tre ma de si gual da de que ain da man-
tém 55 mi lhões de con ci da dãos nos sos aba i xo da li-
nha de po bre za ab so lu ta.

Sr. Pre si den te, o par ti do de Ulysses Gu i ma rães,
de Ita mar Fran co, de Pe dro Si mon e de tan tos ou tros
no mes que mar ca ram e ain da mar cam pre sen ça
cons tru ti va, pa trió ti ca e hon ra da na vida do Bra sil
con tem po râ neo, este par ti do – re pi to – não ace i ta
mais ser co ad ju van te de pro je tos de po der que não
per mi tem ao PMDB co lo car em prá ti ca suas pró pri as
idéi as e pro pos tas.

Qu e re mos dis pu tar a Pre si dên cia da Re pú bli ca
para ter a opor tu ni da de de im pul si o nar es sas trans-
for ma ções po lí ti cas, eco nô mi cas e so ci a is.

Por isso, a con ven ção ex tra or di ná ria de São Pa-
u lo foi um gran de su ces so. O PMDB se en gran de ce, o
PMDB re ju ve nes ce, o PMDB res sur ge sem pre que,
rom pen do as amar ras de pe que nas con ve niên ci as,
re sol ve ou vir sua mi li tân cia e ca mi nhar com o povo.

Cre io mes mo que o aba lo ca u sa do em to dos os
par ti dos e can di da tu ras pela re cen te de ci são do TSE,
de exi gir cor res pon dên cia ab so lu ta en tre as co a li zões 
na ci o na is e es ta du a is no ple i to des te ano, aca ba rá
for ta le cen do a po si ção ado ta da na que la me mo rá vel
con ven ção de São Pa u lo.

Aliás, os gru pos in te res sa dos em ma ni pu lar, na
un dé ci ma hora, as re gras do jogo ele i to ral para fa ci li -
tar pos tu la ções de es cas so ape lo po pu lar de ve ri am
mos trar-se mais aten tos às li ções da his tó ria. A re en -
ge nha ria ele i to ral ca su ís ti ca, no pas sa do re cen te,
pro du ziu con se qüên ci as ines pe ra das ab so lu ta men te
in de se ja das pe los do nos do po der.

Foi as sim em no vem bro de 1981, quan do o Che-
fe da Casa Ci vil do Go ver no Fi gue i re do, Le i tão de
Abreu, co me mo rou a apro va ção por uma ma i o ria par-
la men tar obe di en te, do pa co te es ta be le cen do o voto
vin cu la do de alto a ba i xo nas ele i ções do ano se guin -
te. Com aque le pa co te, os apren di zes de fe i ti ce i ro do
re gi me au to ri tá rio con ta vam ga ran tir es ma ga do ra vi-
tó ria para o PDS, her de i ro da Are na, no re tor no da
ele i ção di re ta para go ver na dor em 1982.

Para fe li ci da de da de mo cra cia bra si le i ra, deu
tudo er ra do. A vin cu la ção do voto de cima a ba i xo
trans for mou-se em tri un fo para o PMDB nos ma i o res
cen tros ur ba nos, am pli an do a pre sen ça do nos so par-
ti do na Câ ma ra, no Se na do, nas Assem bléi as Le gis -
la ti vas e con du zin do ao po der, em seus res pec ti vos
Esta dos, ve lhos ba ta lha do res das li ber da des de mo -
crá ti cas: Fran co Mon to ro, em São Pa u lo; Tan cre do
Ne ves, em Mi nas Ge ra is; Iris Re zen de, em Go iás;
José Ri cha, no Pa ra ná – sem es que cer a vi tó ria de
Le o nel Bri zo la e de seu PDT no Rio de Ja ne i ro.

Daí em di an te, os dias da di ta du ra es ta vam con-
ta dos. A união dos Go ver na do res pe e me de bis tas
ace le rou o tem po da re de mo cra ti za ção. Vi e ram as Di-
re tas Já e a acla ma ção de Tan cre do no Co lé gio Ele i -
to ral. 

Sem dú vi da, a lem bran ça des ses mo men tos vi-
bran tes e glo ri o sos con ta gi ou e uniu as vá ri as ge ra -
ções de pe e me de bis tas na con ven ção ex tra or di ná ria
do úl ti mo do min go em São Pa u lo.
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Fiel ao seu pas sa do e con fi an te no fu tu ro, o
PMDB  – te nho cer te za  – mar cha rá rumo à can di da -
tu ra pró pria, re cons tru in do uma op ção de mo crá ti ca
po pu lar e so be ra na tão lon ga men te so nha da pela po-
pu la ção bra si le i ra. 

Mu i to obri ga do.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ma u ro Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Ma u ro Mi ran da) – Com a
pa la vra o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, em per mu ta
com o Se na dor Lind berg Cury.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te Ma u ro Mi ran da, Srªs e Srs. Se-
na do res, no dia 13 de de zem bro do ano pas sa do,
apre sen tei um pro je to de lei que visa a al te rar a le gis -
la ção do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço,
pos si bi li tan do que esse fun do pos sa tam bém, além
das já inú me ras fi na li da des que per mi tem a sua uti li -
za ção, ser uti li za do pe los tra ba lha do res para a aqui si -
ção do seu trans por te pró prio. E o ob je ti vo des se pro-
je to é exa ta men te pos si bi li tar a aqui si ção de ve í cu lo
de uso pes so al ou fa mi li ar com re cur sos ori un dos do
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço. 

Para que o pro po nen te a esse tipo de fi nan ci a -
men to pos sa obtê-lo é ne ces sá rio o aten di men to de
al guns pré-re qui si tos, as sim como está pro pos to no
meu pro je to de lei: que ele já pos sua, de vi da men te re-
gis tra do, em seu nome ou no de seu côn ju ge ou com-
pa nhe i ro re si dên cia pró pria, po den do ser esta qui ta -
da ou não; o ve í cu lo não po de rá ser uti li za do para
trans por te de car gas ou de pas sa ge i ros e não po de rá
ter mais de três anos de uso.

O pro je to, na ver da de, tem dois ob je ti vos: numa
pon ta, be ne fi ci ar o tra ba lha dor, que pas sa a ter a al-
ter na ti va do uso do Fun do de Ga ran tia para fi nan ci ar
o seu ve í cu lo, que o le va rá de sua casa para o tra ba -
lho, per mi ti rá o trans por te dos fi lhos para a es co la e,
even tu al men te, para um pos to de sa ú de ou para um
hos pi tal. Por ou tro lado, evi ta a uti li za ção dos re cur sos 
do Fun do para ou tros fins, como, por exem plo, a aqui-
si ção de vans ou kom bis para trans por te co le ti vo, o
que fu gi ria ao ob je ti vo prin ci pal do pro je to, que é dar
ao tra ba lha dor a con di ção de trans por te pró prio e
tirá-lo, por tan to, da que la di fi cul da de do trans por te co-
le ti vo, que, nas gran des ci da des, é um ver da de i ro
trans tor no para o tra ba lha dor. Sa be mos to dos nós
que a ma i o ria dos tra ba lha do res re si dem dis tan te do
seu lo cal de tra ba lho, têm inú me ras di fi cul da des para
se lo co mo ver, ape sar das apa ren tes fa ci li da des,

como o vale-trans por te, etc. O cer to, po rém, é que as
di fi cul da des são enor mes.

Na ou tra pon ta, esse pro je to tam bém be ne fi cia
a in dús tria au to mo bi lís ti ca, que pas sa ria a ter um
enor me mer ca do, que se ria jus ta men te for ma do por
esse tra ba lha dor de mé dia e ba i xa ren da, que pas sa -
ria a ter con di ções de ad qui rir um car ro po pu lar para o
seu pró prio trans por te.

Sa be mos, por tan to, que essa uti li za ção, com
cer te za, iria be ne fi ci ar de ma ne i ra mu i to sig ni fi ca ti va
a clas se tra ba lha do ra de modo ge ral. A prin ci pal ra-
zão de não in clu ir mos a com pra de ve í cu los uti li tá ri os
ou de trans por te de pas sa ge i ros é que, tam bém, essa
li nha de fi nan ci a men to já exis te no Fi na me, do
BNDES, além de sub sí di os da dos pelo Go ver no,
como a isen ção de IPI, de ICMS e ou tros.

Os de ma is re qui si tos e exi gên ci as para a ob ten -
ção de fi nan ci a men to se rão de fi ni dos pelo Con se lho
Cu ra dor do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço,
que jul go ser o foro mais ade qua do para es sas de fi ni -
ções.

Esse pro je to, Sr. Pre si den te, foi en ca mi nha do à
Co mis são de Assun tos So ci a is em ca rá ter ter mi na ti -
vo, e en ten do ser um pro je to de alto al can ce so ci al,
por que todo tra ba lha dor deve, em pri me i ro lu gar, ter o
seu em pre go, de po is a sua mo ra dia, con di ção de se
ali men tar e de po der edu car os fi lhos. Entre tan to, jun-
ta men te com isso, até para aju dar no tra ba lho e na
edu ca ção dos fi lhos, exis te a ne ces si da de do trans-
por te, que é, com cer te za, um dos itens que mais
com pli ca a vida do tra ba lha dor de ba i xa ren da.

Faço este re gis tro hoje, Sr. Pre si den te, por que,
na opor tu ni da de em que apre sen tei o pro je to, es tá va -
mos no fi nal do ano le gis la ti vo e não foi pos sí vel, na
oca sião, de fen dê-lo da tri bu na do Se na do nem em-
pre en der um de ba te a seu res pe i to. No en tan to, sin-
to-me mu i to fe liz, pois, após a apre sen ta ção do pro je -
to, com a di vul ga ção que teve na TV Se na do e na Rá-
dio Se na do, re ce bi inú me ras ma ni fes ta ções de sin di -
ca tos e de tra ba lha do res in di vi du al men te, que que ri -
am sa ber de ta lhes des se pro je to, as sim como o tem-
po que le va rá para sua apro va ção.

Espe ro que te nha mos essa apro va ção no tem-
po mais cur to pos sí vel, já que tem ca rá ter ter mi na ti vo
na Co mis são de Assun tos So ci a is. Assim, se for apro-
va do lá, não pre ci sa rá pas sar por vo ta ção no ple ná rio, 
irá di re to para a Câ ma ra. Cre io que os Srs. De pu ta dos 
te rão a sen si bi li da de de apro vá-lo com a má xi ma ur-
gên cia, para con ce der aos tra ba lha do res bra si le i ros
mais esse be ne fí cio, que, com cer te za, não é um fa-
vor, por que tira re cur sos do Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi ço – que per ten ce ao pró prio tra ba lha -
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dor  – para fi nan ci ar um bem de ex tre ma im por tân cia
para o seu tra ba lho, para o seu de sen vol vi men to e
para o bem-es tar da sua fa mí lia, que é um ve í cu lo
para o seu trans por te.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ma u ro Mi ran da) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ger son Ca ma ta.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ma u ro Mi ran da) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião, pela or-
dem.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, en quan to aguar do,
an si o sa men te, o bri lhan te dis cur so do Se na dor Ger-
son Ca ma ta.

O SR. PRESIDENTE (Ma u ro Mi ran da) – V. Exª
está ins cri to em ter ce i ro lu gar, Se na dor Ro ber to Re-
quião.

O SR. PRESIDENTE (Ma u ro Mi ran da) – Com a
pa la vra o Se na dor Ger son Ca ma ta.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos dias que
cor rem, es ta mos ven do pros pe rar no Espí ri to San to,
para nos so imen so pe sar, uma cam pa nha tra gi cô mi -
ca, tra ba lha da ca vi lo sa men te na Assem bléia Le gis la -
ti va do Esta do, con tra uma em pre sa que de sem pe -
nha uma fun ção pro du ti va al ta men te re le van te em
nos so País e, so bre tu do, no Espí ri to San to. Re fe ri -
mo-nos a uma em pre sa exem plar por qual quer pa-
drão, a Ara cruz Ce lu lo se S.A..

A Ara cruz Ce lu lo se, em 2001, al can çou um fa tu -
ra men to de US$575 mi lhões, com ven das de 1,3 mi-
lhão de to ne la das, e um lu cro lí qui do con so li da do de
US$210 mi lhões. Essa mes ma em pre sa tem con tri bu -
í do com o es for ço ex por ta dor do País, uma vez que
ex por ta cer ca de 95% da sua pro du ção. Com a ex-
pan são da sua pro du ção a par tir da ina u gu ra ção da
sua ter ce i ra fá bri ca, a em pre sa es ti ma que as ex por -
ta ções anu a is, con si de ran do o pre ço mé dio da ce lu lo -
se, atin jam US$1 bi lhão, am pli an do sua con tri bu i ção
para o equi lí brio da ba lan ça co mer ci al do Bra sil. Des-
se to tal, es ti ma-se que o su pe rá vit lí qui do fi ca rá em
tor no de US$800 mi lhões.

A Ara cruz Ce lu lo se con duz nes te mo men to o
ma i or in ves ti men to pri va do do Bra sil re a li za do por
uma úni ca em pre sa: a im plan ta ção da sua ter ce i ra
plan ta in dus tri al, a cha ma da Fá bri ca ”C“, que está

sen do er gui da em área con tí gua às duas fá bri cas já
exis ten tes, apro ve i tan do par te das ins ta la ções atu a is. 
O in ves ti men to é da or dem de US$800 mi lhões, in clu -
in do in dús tria, ex pan são da base flo res tal e lo gís ti ca.

A cam pa nha di fa ma tó ria que vem sen do mo vi da 
con tra a Ara cruz por mem bros da Assem bléia Le gis -
la ti va do Espí ri to San to, sem res pal do téc ni co, é fun-
da da em me i as ver da des que en ver go nham a to dos
nós, e teve iní cio no ano pas sa do, com a pro mul ga ção 
pela re fe ri da Assem bléia da Lei nº 6.780. Em pou cas
pa la vras, essa lei pro i biu o plan tio de eu ca lip to no
Esta do para uti li za ção na in dús tria de ce lu lo se. Ago-
ra, aca ba de ser pro to co la do na Assem bléia re que ri -
men to de ins ta la ção de CPI, chan ce la do pelo mes mo
gru po de De pu ta dos, que, ten do como re fe rên cia uma
ação ci vil pú bli ca de ob je ti vos du vi do sos, de nun cia
ins ti tu i ções, au to ri da des e pes so as de ili ba da con du -
ta mo ral, por fa vo re ci men to à Ara cruz na con ces são
de li cen ça de ins ta la ção da Fá bri ca ”C“.

Numa pe na da, os au to res da que la me di da jo-
ga ram por ter ra um ex tra or di ná rio pro gra ma de fo-
men to flo res tal que vem sen do re a li za do pela Ara-
cruz por mais de uma dé ca da e que, até ago ra, já
be ne fi ci ou 2 mil pe que nos pro du to res ru ra is em 50
Mu ni cí pi os ca pi xa bas, pro pi ci an do o apro ve i ta men to 
eco nô mi co de 21.180 hec ta res. Aliás, pro du to res ru-
ra is de Mi nas Ge ra is e da Ba hia tam bém es tão sen-
do aten di dos pelo alu di do pro gra ma. Não bas tas se
isso, que rem in ves ti gar, por meio de uma CPI, a li-
cen ça de ins ta la ção de uma fá bri ca cuja con ces são
está fun da men ta da na le gis la ção flo res tal e em to-
das as dis po si ções nor ma ti vas de na tu re za fe de ral e
es ta du al.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é ri sí vel
a pro i bi ção de plan tio de eu ca lip to para um fim es-
pe cí fi co, como pre ten de um le gis la dor ca pi xa ba.
Será que o eu ca lip to des ti na do à pro du ção de ce lu -
lo se des trói o meio am bi en te e a eco no mia ru ral en-
quan to que aque le uti li za do em ou tras fi na li da des
não exer ce ne nhum efe i to de le té rio?

Quer di zer que essa lei per mi te que se plan te
eu ca lip to no Espí ri to San to até para fa zer ce lu lo se,
mas não em ter ri tó rio do Espí ri to San to. É uma lei di ri -
gi da e in cons ti tu ci o nal. Mais adi an te va mos tra tar dis-
so.

Tra ta-se de me di da jo co sa, mas com im pli ca -
ções trá gi cas e que põem em ris co a ex pan são de
uma ati vi da de re la ti va men te nova no País e que po-
de ria re pre sen tar uma im por tan te fon te de re ce i ta
para a com ba li da agri cul tu ra ca pi xa ba e de di ver sas
re giões do Bra sil.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Espí ri to
San to atra ves sa uma fase crí ti ca da sua agri cul tu ra,
com a que da dos pre ços do café no mer ca do in ter na -
ci o nal. Há três anos, uma saca de café che gou a
US$120 e, hoje, está em tor no de US$20.

A ati vi da de do plan tio flo res tal que exis te no
Espí ri to San to é algo re la ti va men te novo como ati vi -
da de eco nô mi ca. Por isso, exis te uma fal ta de re fe ren -
ci al so bre o as sun to, o que fa vo re ce a ex plo ra ção in-
de vi da e de sin for ma da dos as pec tos am bi en ta is, eco-
nô mi cos e so ci a is des sa ati vi da de, que tem ex pres -
são na eco no mia mun di al e na ci o nal. 

Pou cos fa lam mu i to e, nor mal men te, des pro vi -
dos de co nhe ci men tos ba se a dos em da dos téc ni cos,
ci en tí fi cos, eco nô mi cos e so ci a is, so bre um as sun to
tão con sa gra do em pa í ses do Pri me i ro Mun do e na
eco no mia mun di al: plan ti os flo res ta is sus ten ta dos.
Hoje, inú me ros pa í ses têm suas su per fí ci es ter ri to ri a -
is co ber tas por flo res tas co mer ci a is e os nú me ros
che gam a ser sur pre en den tes: 63% da Fin lân dia,
65% da Su é cia, 34% da Áus tria, 24% do Ca na dá e
20,9% do ter ri tó rio dos Esta dos Uni dos são co ber tos
por flo res tas co mer ci a is, ár vo res que são plan ta das
para se rem co mer ci a li za das, ven di das e ser vi rem à
in dús tria e ao co mér cio. O Bra sil tem, até hoje, ape-
nas 0,7% do seu ter ri tó rio re pre sen ta do por plan ti os
flo res ta is, pois exis tem pou cos re sul ta dos sa tis fa tó ri -
os de ma ne jo de nos sas flo res tas na tu ra is. Su po nho
que, pelo fato de ter mos ape nas 0,7% do ter ri tó rio
ocu pa do por flo res tas co mer ci a is, é que es ta mos ten-
do a de vas ta ção, con ti nu a men te de nun ci a da, das
nos sas flo res tas na tu ra is. 

A ex pres são eco nô mi ca da in dús tria ba se a da
em flo res tas co mer ci a is che ga ao nú me ro im pres si o -
nan te de 15 bi lhões de dó la res/ano e re pre sen ta uma
par ce la im por tan te do PIB de pa í ses como a Fin lân -
dia, onde, por exem plo, pro du tos flo res ta is e in dus tri -
a is afins re pre sen tam 50% do PIB.

Na Eu ro pa, de vi do às su per pro du ções agrí co las 
sub si di a das por go ver nos e à re or ga ni za ção des sa
ati vi da de den tro da Co mu ni da de Eu ro péia, exis tem
até vá ri as ações no sen ti do de pri vi le gi ar áre as de re-
flo res ta men to so bre a pro du ção de ali men tos. Um
exem plo é a si tu a ção de Por tu gal, que de ve rá au men -
tar os atu a is 3 mi lhões de hec ta res de flo res ta plan ta -
da em mais de 2 mi lhões de hec ta res de re flo res ta -
men to, pas san do, por tan to, para 5 mi lhões de hec ta -
res (o eu ca lip to é uma das es pé ci es que Por tu gal está
plan tan do). As áre as agrí co las de ve rão ser re du zi das
de 4 mi lhões de hec ta res para 2,3 mi lhões de hec ta -
res. Quer di zer, Por tu gal está re du zin do a área de pro-
du ção de ali men to, pelo pro ble ma de sub sí dio, ex ces -

so de ali men to, e está au men tan do a área de flo res tas 
co mer ci a is.

Den tro des se con tex to, qual é a re a li da de do
Bra sil em ter mos de plan ti os flo res ta is? O Bra sil tem
ape nas 6,2 mi lhões de hec ta res, que re pre sen tam,
como já dis se mos, 0,7% da sua con ti nen tal su per fí -
cie. No caso do Espí ri to San to, são cer ca de 172 mil
hec ta res de flo res tas plan ta das, re pre sen tan do apro-
xi ma da men te 3,8% da sua su per fí cie, sen do 1,8%
per ten cen te à pró pria Ara cruz Ce lu lo se. Com o novo
pro je to, a Ara cruz pas sa ria a de ter uma área plan ta da 
de 2%, em um Esta do que pos sui 40% de seu ter ri tó -
rio ocu pa do por pas ta gens (1,8 mi lhão de hec ta res),
dos qua is 30% são áre as de gra da das pró pri as para o
plan tio de eu ca lip tos, o que aju da, in clu si ve, na re cu -
pe ra ção da que le ter ra.

Por ou tro lado, con so mem-se 282 mi lhões de
me tros cú bi cos de ma de i ra por ano (50% como le nha) 
e ape nas 26% vêm dos plan ti os flo res ta is, isto é, as
flo res tas na ti vas su prem 74% da de man da bra si le i ra
de ma de i ra. É sen sí vel esse efe i to re du tor das flo res -
tas na ti vas re ma nes cen tes tam bém no Espí ri to San-
to, onde es sas áre as so fre ram uma re du ção de 15%
en tre 1975 e 1995. Isso ocor reu ape sar da rí gi da le-
gis la ção am bi en tal do País, que, na prá ti ca, su cum be
ao fato so ci al da fal ta de dis po ni bi li da de e ofer ta de
ma de i ras al ter na ti vas. Por tan to, uma ma ne i ra efi ci en -
te de pro te ger nos sa na tu re za se ria in ten si fi car, de
modo equi li bra do, os plan ti os flo res ta is sus ten tá ve is
para re du zir a pres são eco nô mi co-so ci al so bre as flo-
res tas na ti vas.

Ape sar des se qua dro mun di al e na ci o nal, exis te
no Espí ri to San to uma sé rie de ques ti o na men tos so-
bre a va li da de am bi en tal, eco nô mi ca e so ci al do eu-
ca lip to. Os ques ti o na do res são des pro vi dos de da dos
ou evi dên ci as téc ni co-ci en tí fi cas e pro cu ram de sin for -
mar com o uso de jar gões, tais como: ”eu ca lip to seca
a ter ra“, ”plan ta exó ti ca“, ”mo no cul tu ra“, ”flo res ta si-
len ci o sa“, ”de ser to ver de“, ”êxo do ru ral“, ”mu dan ça
de cli ma no Espí ri to San to“, ”aca ba com a ter ra“, ”re-
flo res ta men to eli mi nou áre as agrí co las“, etc. Tal vez
não te nha mos es go ta do a lis ta de co lo ca ções pro pa -
la das por aque les que ques ti o nam e ar gu men tam
con tra o re flo res ta men to e o eu ca lip to.

Estu dos re a li za dos no País e no ex te ri or de-
mons tram que o eu ca lip to con so me igual ou me nos
água que um ecos sis te ma tí pi co de mata atlân ti ca e,
como essa, pro te ge e re tém os re cur sos hí dri cos ad-
vin dos da chu va. A seca do Espí ri to San to, que fe liz -
men te ter mi nou no ano pas sa do, nun ca teve nada a
ver com o plan tio de eu ca lip to. Infe liz men te, ocor re ria
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mes mo se todo seu ter ri tó rio es ti ves se co ber to com
mata atlân ti ca ou cam po. 

Re cen te men te, tive opor tu ni da de de ler o li vro
His tó ria de São Ma te us, do nos so com pa nhe i ro Eli e -
zer Nar do to, onde ele faz uma ex po si ção mu i to in te -
res san te: em 1941, o Espí ri to San to teve a ma i or seca
da his tó ria e, na que le tem po, não ha via no Esta do ne-
nhum pé de eu ca lip to. 

A cli ma to lo gia do Esta do de pen de de efe i tos
mu i tos ma i o res, tais como a tem pe ra tu ra do Oce a no
Atlân ti co e seu po si ci o na men to ge o grá fi co, por es tar
numa zona de tran si ção onde te mos a ate nu a ção ou
des vi os de fren tes fri as para o mar, tor nan do o cli ma
de nos so Esta do ex tre ma men te de pen den te de fa to -
res ex ter nos ao ecos sis te ma lo cal. A seca de rios/ri a -
chos é um fe nô me no tí pi co da fal ta de re po si ção de
água pe las chu vas e ocor re tan to no Espí ri to San to
como em ou tros Esta dos, in de pen den te men te da
exis tên cia ou não de eu ca lip tos. 

Gra ças ao eu ca lip to exis tem em pre en di men tos
como a pró pria Ara cruz Ce lu lo se, Ce ni bra, Ba hia Sul
e ou tros. A Ara cruz re pre sen tou um cres ci men to no
PIB do Espí ri to San to de 20%, con for me es tu do con-
du zi do por eco no mis tas como Gus ta vo Fran co e Ré-
gis Bo nel li, do De par ta men to de Eco no mia da PUC
do Rio de Ja ne i ro. A em pre sa, como se sabe, tem
qua se cin co mil em pre ga dos, en tre pró pri os e ter ce i ri -
za dos per ma nen tes, e pro por ci o na cin qüen ta mil em-
pre gos in di re tos. A Ara cruz in ves te na eco no mia ca pi -
xa ba mais de 300 mi lhões de dó la res, en tre sa lá ri os,
ser vi ços, ma te ri a is e im pos tos e do a ções, ou seja, o
equi va len te a mais de dois me ses de ar re ca da ção do
Esta do do Espí ri to San to.

A vin da da em pre sa in cen ti vou o sur gi men to de
inú me ras em pre sas no Esta do, tais como a Ime ta me,
Ime cal, Estel, Pre sin tel, Ara tec, Meta, Ce pe mar e
Plan tar, en tre ou tras que hoje ope ram em ní vel na ci o -
nal. Con tri bu iu, tam bém, para a atra ção de ou tras em-
pre sas de por te para o Esta do, como a De gus sa, Ne-
xen Qu í mi ca, JPE Enge nha ria, Log Home e ou tras.
Essas em pre sas, de sen vol vi das ou atra í das, têm atu-
a ção bas tan te di ver si fi ca da: na me tal me câ ni ca, elé tri -
ca, ci vil, ele tro quí mi ca, en ge nha ria, tec no lo gia de in-
for ma ção, au to ma ção, ser vi ços ge ra is, etc.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSBD  – ES) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Con-
ce do o apar te ao Se na dor Ri car do San tos.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB  – ES) – Se-
na dor Ger son Ca ma ta, as so cio-me às ma ni fes ta ções
de V. Exª com re la ção às me di das res tri ti vas que a

Assem bléia Le gis la ti va vem im pon do à ati vi da de flo-
res tal no Esta do do Espi ri to San tos. É in te res san te
ob ser var que a sil vi cul tu ra é uma das prin ci pa is vo ca -
ções eco nô mi cas e agrí co las do Espí ri to San to. Con-
for me to dos nós sa be mos, o Espí ri to San tos ja ma is
será um gran de pro du tor de grãos, mas tem uma for te 
vo ca ção para a sil vi cul tu ra. A Lei nº 6.780, que pro í be, 
por tem po in de ter mi na do, o plan tio de eu ca lip tos no
Esta do do Espí ri to San to e que pre ten de subs ti tu ir
toda a le gis la ção e to das as nor mas do Go ver no Fe-
de ral e do go ver no es ta du al na qui lo que diz res pe i to à
re gu la men ta ção da pro du ção sus ten tá vel de flo res -
tas, con tou com a opo si ção das prin ci pa is en ti da des
re pre sen ta ti vas dos pro fis si o na is da agri cul tu ra do
Esta do do Espí ri to San to, a exem plo da So ci e da de
dos Enge nhe i ros Agrô no mos do Esta do do Espí ri to
San to, a sa ber, a So ci e da de de Enge nhe i ros Agrô no -
mos do Esta do do Espí ri to San to, a Asso ci a ção Esta-
du al dos Enge nhe i ros Flo res ta is do Esta do do Espí ri -
to San to, o Fó rum dos Se cre tá ri os Mu ni ci pa is do
Esta do do Espí ri to San to e a Fe de ra ção da Agri cul tu -
ra. Enquan to essa lei tra mi ta va, es sas en ti da des aler-
ta ram para os pre ju í zos que ela tra ria para o Esta do,
es pe ci al men te na qui lo que diz res pe i to ao Pro gra ma
Fo men to Flo res tal. Aliás, V. Exª deve se lem brar que,
quan do go ver na va o Espí ri to San to, de 1983 a 1986,
V. Exª re i vin di cou que a Ara cruz des se opor tu ni da de
aos pe que nos e mé di os pro du to res agrí co las ca pi xa -
bas de lhe for ne ce rem ma té ria-pri ma. Con for me V.
Exª bem lem brou no seu pro nun ci a men to, hoje, a ati-
vi da de flo res tal, em al gu mas re giões, tem sido um
sus ten tá cu lo da pe que na pro du ção fa mi li ar no Espí ri -
to San to, em fun ção, prin ci pal men te, dos ba i xos pre-
ços do nos so café. Nas nos sas vi si tas à re gião alta,
te mos vis to o que isso tem re pre sen ta do, in clu si ve im-
pe din do o êxo do ru ral, le van do em con ta que a ati vi -
da de flo res tal tem-se apre sen ta do como ati vi da de
com ple men tar à do café. Por tan to, que ro me con gra -
tu lar com V. Exª, as so ci an do-me às suas ma ni fes ta -
ções, que re pre sen tam um aler ta às au to ri da des fe-
de ra is que tra tam da ques tão am bi en tal – o Mi nis té rio
do Meio Ambi en te e o Iba ma – e, em par ti cu lar, aos
De pu ta dos Esta du a is do Espí ri to San to. Essa lei e a
CPI vi sam a ini bir o cres ci men to do Esta do do Espí ri to 
San to e a im pe dir que a pe que na pro du ção agrí co la,
em es pe ci al, pos sa di ver si fi car sua pro du ção, ten do
ou tras fon tes de ren da além do café, es pe ci al men te
na que las re giões es pe ci a li za das na ca fe i cul tu ra. Pa-
ra béns, Se na dor Ger son Ca ma ta!

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Qu e -
ro agra de cer o apar te de V.Exª, que, na qua li da de de
Se cre tá rio da Agri cul tu ra, co nhe ce o pro ble ma mu i to
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me lhor do que eu. V. Exª foi um gran de Se cre tá rio de
Agri cul tu ra do Esta do, e os ca pi xa bas têm na me mó -
ria até hoje o tra ba lho que V. Exª re a li zou, in clu si ve
ten tan do in cen ti var esse Pro gra ma que está sen do
com ba ti do. Essa lei é ab sur da, pois agri de o di re i to do
pro pri e tá rio de ter ra, prin ci pal men te do pe que no pro-
pri e tá rio, que pode plan tar tudo, até eu ca lip to, mas
não pode fa zer ce lu lo se. No en tan to, ele pode plan tar
eu ca lip to para fa zer ce lu lo se fora do Espí ri to San to! É
uma lei di ri gi da, es qui si ta, e eu tre mo, no bre Se na dor, 
de pen sar que pode ter ou tras in ten ções atrás des sa
lei. Eu tre mo de medo! Pode ter ou tra co i sa. Isso nos
as sus ta. 

É in te res san te que, numa ten ta ti va de es pan tar
em pre sas que es tão indo para o Espí ri to San to, es tão
agre din do um di re i to do la vra dor e do agri cul tor, que
não po dem mais usar a ter ra.

Lei fe de ral pro í be o plan tio de subs tân ci as tó xi -
cas, como a coca e a ma co nha, in clu si ve quem as
plan ta per de a pro pri e da de. Mas, no Espí ri to San to,
não se pode mais nem plan tar eu ca lip to. Aliás, pode,
para que i mar, para jo gar no lixo, para fa zer ce lu lo se
na Ba hia. Mas, para fa zer ce lu lo se no Espí ri to San to,
não pode!

Essa lei é mu i to di ri gi da, é in cons ti tu ci o nal. Va-
mos ver mais à fren te a Con fe de ra ção Na ci o nal da
Agri cul tu ra e a Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria
jun tan do for ças para pe dir a de cre ta ção da in cons ti tu -
ci o na li da de de uma lei es pú ria, que foi ela bo ra da não
sei com que in ten ções.

Entre 1989 e 2001, a Ara cruz ge rou mais de
US$8,8 bi lhões de ri que za dos qua is 33% fo ram re in -
ves ti dos no cres ci men to do ne gó cio, 14% foi des pen -
di do com sa lá ri os e be ne fí ci os e ape nas 5% da que le
va lor re dun dou em di vi den dos para os aci o nis tas.

O in ves ti men to so ci al da em pre sa pas sa de
US$125 mi lhões, no qual es tão in clu í dos a cons tru -
ção de mais de 2.000 ca sas, hos pi ta is, es co las, cin co
gi ná si os de es por te, 40 qui lô me tros de es tra das as-
fal ta das e pon tes, que a em pre sa fez e doou ao Espí-
ri to San to.

A em pre sa des ti na qua se 40% da sua pro du ção
ao mer ca do mais exi gen te do pon to de vis ta am bi en -
tal, que é o eu ro peu, onde seu de sem pe nho am bi en -
tal tem sem pre que ser com pro va do.

Por essa ra zão, in ves tiu mais de US$300 mi-
lhões e tem in ves ti do con ti nu a men te em no vas tec no -
lo gi as nes sa área. Para que se pos sa aqui la tar o zelo
am bi en tal da Ara cruz Ce lu lo se, vale re gis trar que boa
par te dos in ves ti men tos de pro te ção por ela re a li za -
dos não se ri am de man da dos se a lo ca li za ção da fá-

bri ca fos se nos Esta dos Uni dos, no Ja pão ou na Co-
mu ni da de Eu ro péia. Ela tem cri té ri os mais ri go ro sos
que a le gis la ção da Co mu ni da de Eu ro péia.

A le gis la ção abu si va que aqui de nun ci a mos de-
ter mi nou que a Ara cruz Ce lu lo se pro cu ras se al ter na -
ti vas de lo ca li za ção para o plan tio do eu ca lip to, in dis -
pen sá vel para ali men tar sua nova fá bri ca que será
ina u gu ra da pro xi ma men te. 

Assim, a em pre sa já ad qui riu 17 mil hec ta res de
ter ra no nor te do Rio de Ja ne i ro – es ta mos per den do
esse in ves ti men to –, além de fo men tar ou tros 30 mil
hec ta res jun to aos pe que nos pro du to res flu mi nen ses. 
Isso quer di zer que a Assem bléia do Espí ri to San to
está con tra o pro du tor ca pi xa ba. A em pre sa, que é do
Espí ri to San to, terá que fi nan ci ar o plan tio de eu ca lip -
to em pe que nas pro pri e da des no nor te do Rio de Ja-
ne i ro.

Esse fato evi den cia, cla ra men te, os pre ju í zos
im pos tos aos já bas tan te sa cri fi ca dos pe que nos pro-
du to res ca pi xa bas por uma de ci são, re gis tre-se, ile gal 
e in cons ti tu ci o nal da nos sa Assem bléia Le gis la ti va.

Este pro nun ci a men to é um ape lo: pri me i ra men -
te, aos De pu ta dos que fo ram des vi a dos por ca mi nhos 
es tra nhos à Assem bléia, para que vol tem a pen sar no
que es tão fa zen do con tra a agri cul tu ra ca pi xa ba e
con tra o Espí ri to San to; e, em se gun do lu gar, àque les
que sa bem do mo ti vo dis so, para que ve nham pres tar
so li da ri e da de aos la vra do res e aos pe que nos agri cul -
to res do Espí ri to San to, que são pre te ri dos em fa vor
de agri cul to res do sul da Ba hia e do nor te do Rio de
Ja ne i ro.

O Sr. Pa u lo Har tung (PSB – ES) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Con-
ce do o apar te ao Se na dor Pa u lo Har tung.

O Sr. Pa u lo Har tung (PSB – ES) – Se na dor
Ger son Ca ma ta, como ca pi xa ba, es tou mu i to fe liz ao
vê-lo na tri bu na do Se na do Fe de ral pro nun ci an do um
im por tan te dis cur so. V. Exª, que foi um gran de Go ver -
na dor do nos so Esta do e ins pi rou uma ge ra ção de ho-
mens pú bli cos, tal vez seja a pes soa mais cre den ci a -
da para fa lar des te as sun to. V. Exª apre sen ta um pro-
ble ma e o faz de uma for ma ex tre ma men te edu ca da.
Mais que edu ca da, di plo má ti ca. Extre ma men te di plo -
má ti ca. Di an te da cri se ad mi nis tra ti va, po lí ti ca e éti ca
que es ta mos vi ven do no Esta do, V. Exª, de uma for ma 
ma i or, em um alto ní vel, abor da um sé rio pro ble ma e
de fen de uma em pre sa im por tan te de nos so Esta do,
que pre ci sa ser de fen di da, mas não o faz ig no ran do
as ques tões am bi en ta is. Du ran te o go ver no que re a li -
zou no Espí ri to San to, V. Exª sem pre foi ze lo so pe las
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ques tões am bi en ta is. O Se na dor Ri car do San tos
sem pre agiu da mes ma for ma, sen do in clu si ve um mi-
li tan te des sa área, e eu, mo des ta men te, sem pre par-
ti ci pei das lu tas am bi en ta is do nos so Esta do. Não es-
ta mos con tra o zo ne a men to; mu i to pelo con trá rio, es-
ta mos con tra in te res ses es cu sos que mo bi li zam e
mo ti vam po lí ti cos numa di re ção er ra da. Acre di to que
os três Se na do res do nos so Esta do, hoje, uni dos, es-
tão fa zen do um aler ta, ques ti o nan do e apon tan do um
ou tro ca mi nho. E a pes soa cer ta para exe cu tar essa
ta re fa é V. Exª, pela sua his tó ria, ex pe riên cia e equi lí -
brio. Qu e ro as so ci ar-me a este pro nun ci a men to com
mu i to en tu si as mo. Um pro gra ma como Fo men to Flo-
res tal, que co me çou quan do V. Exª era Go ver na dor
do nos so Esta do, de ve ria ser co pi a do pelo mun do in-
te i ro. Esse pro gra ma tem um fun da men to am bi en tal
fas ci nan te, por que no mo men to em que o pro du tor ru-
ral não pre ci sa ir à Mata Atlân ti ca ti rar para o seu con-
su mo, po den do usar uma ma de i ra de re flo res ta men -
to, está-se pro te gen do um pa tri mô nio am bi en tal ex-
tre ma men te im por tan te. Esse é um pro gra ma a ser
apo i a do e não pu ni do, pro i bi do, sabe Deus lá com
que in te res se, como dis se V. Exª. Então, eu fico mu i to
fe liz e me as so cio ao pro nun ci a men to de V. Exª e ao
apar te apre sen ta do pelo nos so ex-Se cre tá rio da Agri-
cul tu ra, hoje Se na dor da Re pú bli ca. Espe ro que a
Assem bléia mude o seu ca mi nho e as su ma uma co i -
sa que é fun da men tal na vida pú bli ca: a di re ção do in-
te res se pú bli co, da ge ra ção de em pre go, da ge ra ção
de di vi sas para o nos so País, que pre ci sa me lho rar a
sua po si ção na ba lan ça co mer ci al, até para ti rar essa
per ma nen te vul ne ra bi li da de da nos sa eco no mia.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Um
bi lhão de dó la res ao ano, Se na dor. Só a Ara cruz!

O Sr. Pa u lo Har tung (PSB – ES) – E uma das
ma i o res re ce i tas lí qui das, ti ran do aqui lo que a Ara-
cruz im por ta para po der ex por tar. Quer di zer, uma das
ma i o res do nos so País.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Oi to -
cen tos mi lhões de dó la res.

O Sr. Pa u lo Har tung (PSB – ES) – Por tan to, as-
so cio-me ao seu dis cur so, pa ra be ni zo V. Exª e fico fe-
liz pelo seu pro nun ci a men to. Te nho cer te za, Se na dor
Ger son Ca ma ta, que os ca pi xa bas que es tão nos ou-
vin do – os da vida pú bli ca, o nos so pro du tor ru ral, o
nos so em pre sá rio, o tra ba lha dor – es pe ra vam essa
po si ção de V. Exª, do Se na dor Ri car do San tos e da
mi nha pes soa. Pa ra béns! Va mos em fren te e va mos
es pe rar bom sen so e uma ati tu de lú ci da por par te de
uma ins ti tu i ção que pode ter um pa pel im por tan te em
nos so Esta do, a Assem bléia Le gis la ti va.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Eu
agra de ço o apar te de V. Exª, que en ri que ce mu i to a
ex po si ção que ve nho fa zen do. Em re la ção à re a li da de 
eco ló gi ca, veja V. Exª que as flo res tas co mer ci a is re-
pre sen tam 65% do ter ri tó rio da Fin lân dia, 60% do ter-
ri tó rio da Su é cia, 20,9% do ter ri tó rio dos Esta dos Uni-
dos e, no Espí ri to San to, 2%, e eles ale gam que há
eu ca lip tos de ma is. O Bra sil pode au men tar e in cre -
men tar o pro gra ma do fa zen de i ro flo res tal. Qu an do se
tem a flo res ta plan ta da e co mer ci a li za da, evi ta-se que
a pes soa vá à Mata Atlân ti ca ti rar es pé ci mes de lá,
por que ele tem a ma de i ra à sua dis po si ção. Além do
mais, os no vos sis te mas de con ser va ção da ma de i ra,
o eu ca lip to tra ta do tem mais re sis tên cia e be le za do
que qual quer ou tro tipo de ma de i ra da Mata Atlân ti ca. 

Pois bem, a si tu a ção é tão es drú xu la, a lei é tão
ab sur da que – vou re pe tir, por que há pes so as que
não acre di tam, e é di fí cil ex pli car – pro í be o plan tio de
eu ca lip to no ter ri tó rio do Espí ri to San to para fa zer ce-
lu lo se. Pode-se plan tar para tudo, mas para ce lu lo se
não pode. Isso no ter ri tó rio do Espí ri to San to, por que
fora do Esta do pode. Isso é in cons ti tu ci o nal; é in cons -
ti tu ci o nal com re la ção aos agri cul to res. O agri cul tor
tem o di re i to de usar a sua ter ra para aqui lo que ele
bem en ten der, a não ser que ele vá plan tar subs tân ci -
as tó xi cas, como co ca í na, ma co nha, en fim, co i sas
pro i bi das. Mas, quan to ao uso da ter ra, ao plan tio, o
que ele irá plan tar, a se men te que ele vai lan çar na
ter ra, esse é um pro ble ma dele, e ele tem o di re i to e a
li ber da de de fa zer como qui ser. Qu an do o Go ver no
zo ne ia, o faz com fi nan ci a men to. Em de ter mi na do lu-
gar, ele fi nan cia fe i jão, num lu gar, soja, em ou tro, café,
mas não pode pro i bir que um agri cul tor do Nor des te
plan te café. Ele pode plan tar café na Ama zô nia, no
Espí ri to San to e eu ca lip to em qual quer lu gar. 

A Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria e a Con-
fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra, re vol ta das com
essa po si ção da Assem bléia, de ram en tra da em uma
ação no Su pre mo, so li ci tan do a de cla ra ção da in-
cons ti tu ci o na li da de des sa ma lu ca lei da Assem bléia
Le gis la ti va do Espí ri to San to. Eu faço um ape lo aos
nos sos De pu ta dos para que pen sem, re fli tam, que
não se de i xem gui ar por de ter mi na das pes so as, lem-
bran do que este ano há um ou tro jul ga men to mu i to
mais for te, mu i to mais im por tan te do que o jul ga men -
to do Su pre mo, que é o jul ga men to do povo do Espí ri -
to San to, dos la vra do res, dos agri cul to res, de nós,
que es ta mos ame a ça dos de per der 20% do PIB do
Esta do. Esse jul ga men to é mu i to mais gra ve, por tan -
to, está na hora de re pen sar cer tas po si ções na po lí ti -
ca den tro da Assem bléia do Espí ri to San to. 

Era essa a nos sa fala, o nos so ape lo. 
Mu i to obri ga do aos com pa nhe i ros por me ou vi -

rem.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Ger son Ca-
ma ta, o Sr. Ma u ro Mi ran da, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo-
za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape sar do es for ço
do Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que e do
tra ba lho de sen vol vi do pelo Mi nis tro Pa u lo Re na to à
fren te do Mi nis té rio da Edu ca ção, os pro ble mas do
se tor cres cem de for ma ex po nen ci al em face das di fe -
ren ças so ci a is, as sim como das dis pa ri da des re gi o -
na is, ge ran do a ne ces si da de de me di das ur gen tes,
prin ci pal men te nas cha ma das re giões pe ri fé ri cas da
eco no mia do nos so País. Essas di fe ren ças, tan to re-
gi o na is como so ci a is, ge ram, como con se qüên cia
real, a ex clu são do pro ces so cul tu ral e edu ca ci o nal
das po pu la ções de mais ba i xa ren da, so bre tu do
aque las re si den tes no in te ri or da Ama zô nia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, às uni ver -
si da des bra si le i ras cabe, além da obri ga ção do en si -
no su pe ri or, a in clu são des sa po pu la ção mar gi na li za -
da no sis te ma cul tu ral e so ci al do nos so País, não
ape nas in for man do, mas for man do ci da dãos au tô no -
mos e cons ci en tes do seu pa pel e im por tân cia na so-
ci e da de. É de no tó rio sa ber que a edu ca ção com ple ta 
é a via pri mor di al para a in ser ção des sa po pu la ção
po bre no sis te ma eco nô mi co bra si le i ro, de for ma que
pas sem a par ti ci par da ge ra ção do Pro du to Inter no
Bru to e a apro ve i tar, como con su mi do res, da dis tri bu i -
ção da ren da bra si le i ra.

Com este pro nun ci a men to, que ro me di ri gir ao
Exmº Sr. Mi nis tro da Edu ca ção, Dr. Pa u lo Re na to, para
pro por a cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral do Sul do
Pará. A Uni ver si da de Fe de ral do Pará, du ran te mu i tos 
anos, pres tou e pres ta até hoje re le van tes ser vi ços à
co mu ni da de do meu Esta do e da Re gião Ama zô ni ca,
mas de ve mos ter a vi são real da ne ces si da de im pe ri -
o sa da po pu la ção da Ama zô nia. Hoje, a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral
dis cu tiu e apro vou, por una ni mi da de, um pro je to de lei
da Câ ma ra – acom pa nha do pelo Se na dor Ro nal do
Cu nha Lima – pro pon do o des mem bra men to da Uni-
ver si da de Fe de ral da Pa ra í ba. Tal de ci são não one rou 
cus tos nem au men tou o or ça men to, mas pri o ri zou,
re al men te, o en si no pú bli co e aten deu à ne ces si da de
da que le Esta do, des mem bran do a sua Uni ver si da de
Fe de ral. 

A Uni ver si da de do Pará tem, hoje, um cam pus
na ci da de de Ma ra bá, que aten de a 39 Mu ni cí pi os do
sul do Esta do, obra que foi exe cu ta da ain da na ad mi -
nis tra ção do Re i tor Nil son Pin to, hoje De pu ta do Fe de -
ral pelo PSDB do Pará. O novo Re i tor, Pro fes sor Alex
Fi ú za de Melo, esta se ma na as si nou um con vê nio
com o Mu ni cí pio de Pa ra u a pe bas –, Mu ni cí pio esse
que de tém a gran de ja zi da de fer ro da Ser ra dos Ca-
ra jás, onde está ins ta la da a Com pa nhia Vale do Rio
Doce –, cri an do cur sos su pe ri o res na área de Di re i to,
Ciên ci as Con tá be is e Admi nis tra ção. Po rém, só isso
não bas ta.

Jus ti fi can do uma pro pos ta apre sen ta da na Câ-
ma ra Fe de ral pelo De pu ta do Ha rol do Be zer ra, tam-
bém do PSDB do Pará, em con for mi da de com a nos-
sa, gos ta ria de in for mar que até o iní cio da dé ca da de
70 do sé cu lo pas sa do, o sul e o su des te pa ra en ses,
com uma área de mais de 289.799km2, pos su íam
ape nas 8 Mu ni cí pi os, com uma po pu la ção de 92.665
ha bi tan tes e uma den si da de de mo grá fi ca de 0,32
hab/ km2, con fi gu ran do uma vas ta re gião que, ape sar
de sua co nhe ci da e di ver si fi ca da po ten ci a li da de para
a ge ra ção de ri que za mi ne ral, agrí co la, ma de i re i ra,
pe cuá ria e ex tra ti vis ta, se ca rac te ri za va como um
gran de va zio de mo grá fi co. 

A par tir dos anos 70, no en tan to, suas po ten ci a -
li da des eco nô mi cas, sua ex ce len te lo ca li za ção es tra -
té gi ca ao lon go do eixo Ara gua ia-To can tins e suas pe-
cu li a ri da des ge o po lí ti cas le va ram o Go ver no Fe de ral
a ado tar me di das de in cen ti vo à ocu pa ção po pu la ci o -
nal da re gião, que se con subs tan ci ou atra vés de le vas 
de mi gran tes ori un dos de vá ri as re giões do País.
Assim, no iní cio da dé ca da de 80, a po pu la ção me di -
da pelo IBGE já che ga va a mais de 300 mil ha bi tan -
tes, tra tan do-se de um in cre men to de 350%, com
uma taxa mé dia de 35% ao ano.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Luiz Otá vio, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Con ce -
do um apar te ao Se na dor Mo re i ra Men des.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Luiz Otá vio, em seu pro nun ci a men to V. Exª bri ga para
que seja cri a da e ins ta la da a Uni ver si da de Fe de ral do
Sul do Pará e faz re fe rên cia ao Mi nis tro da Edu ca ção
Pa u lo Re na to. Qu an do V. Exª fala em uni ver si da des
pú bli cas e uni ver si da des pú bli cas na Ama zô nia, que-
ro apro ve i tar a opor tu ni da de, a par de lhe cum pri men -
tar pela bri lhan te idéia de ple i te ar a cri a ção de uma
uni ver si da de no sul do Pará, o que se jus ti fi ca, vis to
que tal vez seja este o Esta do mais de sen vol vi do da
Ama zô nia, para fa zer um re gis tro e um pro tes to. V.
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Exª, como in te gran te da Ban ca da da Re gião Nor te,
há de se lem brar que, no ano pas sa do, fui co or de na -
dor da Ban ca da da Re gião Nor te para os efe i tos do
Orça men to da União. No fi nal de 2000, dis cu ti mos
mu i to e ti ve mos uma emen da que foi apro va da em
con sen so por to dos os Par la men ta res da que la re-
gião, uma emen da que aca bou sen do con fir ma da
pelo Re la tor-Ge ral, Se na dor Amir Lan do, tam bém do
Esta do de Ron dô nia, no mon tan te de R$49 mi lhões
des ti na dos à apli ca ção nas uni ver si da des pú bli cas da
re gião. E apro ve i tan do a opor tu ni da de que V. Exª me
dá para apar teá-lo, que ro la vrar este pro tes to: la men -
ta vel men te, S. Exª, o Mi nis tro da Edu ca ção, mais uma
vez dis cri mi nan do as uni ver si da des da Re gião Nor te,
não aco lheu um úni co real se quer da emen da que ha-
vía mos apre sen ta do; e não fui eu que a apre sen tei,
mas to dos os Par la men ta res – De pu ta dos e Se na do -
res – de to dos os Esta dos da re gião Nor te da Ama zô -
nia. E essa emen da foi re je i ta da pelo Mi nis té rio da
Edu ca ção, que ale gou im po si ção do Pa lá cio do Pla-
nal to, do Mi nis tro Artur Vir gí lio, fato que me é mu i to
es tra nho por que o Mi nis tro per ten ce a nos sa re gião.
Na ver da de, o que so bra dis so tudo é a cer te za de
que, mais uma vez, se re mos dis cri mi na dos nes sa
ques tão da edu ca ção. To dos os re cur sos aca ba ram
sen do des ti na dos para as uni ver si da des do Sul e do
Su des te, es que cen do-se de que na Ama zô nia vi vem
20 mi lhões de bra si le i ros que tam bém têm os mes-
mos di re i tos à edu ca ção, à for ma ção de ní vel su pe ri or 
exis ten te nas de ma is uni ver si da des bra si le i ras.
Então, apro ve i to o apar te que V. Exª me con ce de,
como já dis se, para de i xar re gis tra do este pro tes to.
Qu an to ao con te ú do do seu pro nun ci a men to, que ro
pa ra be ni zá-lo, em bo ra sa i ba que o tra ta men to que
será dado para a pos si bi li da de de cri a ção será sem-
pre este: o de dis cri mi na ção. De qual quer sor te, eu,
como Se na dor do Esta do de Ron dô nia, es tou so li dá -
rio com V. Exª no sen ti do de en con trar uma so lu ção
para a cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral do Sul do
Pará.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Agra-
de ço a par ti ci pa ção de V. Exª, Se na dor Mo re i ra Men-
des, e in si ro o seu apar te no meu pro nun ci a men to.

E faço aqui uma ob ser va ção im por tan te, pois li
uma ma té ria no jor nal O Li be ral, do Esta do do Pará,
em que diz que o atu al Re i tor da Uni ver si da de Fe de -
ral do Pará está vin do a Bra sí lia para ob ter au to ri za -
ção para con tra tar os pro fes so res que atu a rão no sul
do Pará, em Pa ra u a pe bas, com o con vê nio as si na do
com a Pre fe i tu ra, para que lá seja ins ta la do um cam-
pus avan ça do da Uni ver si da de Fe de ral do Pará.

Isso mos tra a di fi cul da de que a tec no cra cia cria
para o de sen vol vi men to de re giões como a re gião
ama zô ni ca, em es pe ci al o Esta do do Pará, que tem
mais de 1.200.000 km², o que eqüi va le a 12 Esta dos
do Pi a uí, apro xi ma da men te. Daí pode-se fa zer uma
com pa ra ção mu i to im por tan te: o Pi a uí tem pou co
mais de 240 Mu ni cí pi os; nós te mos 143, mas as dis-
tân ci as en tre a sede do Mu ni cí pio e o seu li mi te ter ri -
to ri al são, às ve zes, mu i to ma i o res do que mil qui lô -
me tros.

Há Mu ni cí pi os que dis tam qua se dois mil qui lô -
me tros de Be lém, qua se a dis tân cia en tre Be lém e
Bra sí lia. Não po de mos de i xar, por tan to, que a bu ro -
cra cia e a tec no cra cia atra pa lhem o cres ci men to da
po pu la ção, do po der eco nô mi co e do de sen vol vi men -
to da nos sa re gião.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Luiz Otá vio, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Con ce -
do um apar te ao emi nen te Se na dor Ade mir Andra de,
do PSB do meu Esta do.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Luiz Otá vio, que ro me con gra tu lar com V. Exª e di zer
que faz uma des cri ção exa ta da im por tân cia da re-
gião sul do nos so Esta do, uma re gião de um povo bra-
vo, uma re gião de um povo que se im pôs, que cres ceu 
por con ta pró pria e que se de sen vol veu. Como bem
dis se V. Exª, há pou co eram nove Mu ni cí pi os, hoje
são 39 em uma úni ca re gião, e que me re ce, sem dú vi -
da ne nhu ma, essa uni ver si da de fe de ral. Tor ço para
que isso dê cer to de qual quer for ma. Ape sar das di fi -
cul da des apre sen ta das pelo Go ver no, ape sar de V.
Exª, como eu, ter cons ciên cia de que a pró pria in te ri o -
ri za ção da Uni ver si da de Fe de ral do Esta do do Pará
só tem sido man ti da até hoje por que nós, Par la men ta -
res, to dos os anos, acres ce mos re cur sos no Orça-
men to Ge ral da União para que essa in te ri o ri za ção
pos sa per ma ne cer. O Go ver no im põe uma sé rie de
di fi cul da des, mas cre io que com a apro va ção do pro-
je to de au to ria de V. Exª, que pre vê a cri a ção des sa
uni ver si da de, já é a sa tis fa ção de um de se jo do povo
do Pará. Essa re gião re al men te me re ce uma uni ver si -
da de fe de ral. Cre io que já está che gan do a hora de o
ba i xo Ama zo nas, San ta rém, ter uma uni ver si da de fe-
de ral, em bo ra haja um cam pus avan ça do, as sim
como em Ma ra bá. Con tu do, um cam pus não é su fi ci -
en te para aten der à de man da da re gião. Pa ra be ni zo
V. Exª por essa ex ce len te lem bran ça. O povo do sul do
Pará acom pa nha rá, com cer te za, o trâ mi te des sa pro-
pos ta, que já é uma for ma mu i to po si ti va de mos trar
ao Go ver no Fe de ral o que o povo do sul do Pará quer
e pre ci sa. Pa ra béns a V. Exª.
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O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Se na -
dor Ade mir Andra de, tam bém in si ro a ma ni fes ta ção
de V. Exª no meu pro nun ci a men to. Re co nhe ço a im-
por tân cia des sa in te ri o ri za ção, da par ti ci pa ção do in-
te ri or do Esta do do Pará e da Ama zô nia como um
todo no co ti di a no da Re gião Nor te. Com cer te za, no
mo men to opor tu no, tam bém será apre sen ta do um
pro je to no sen ti do de aten der ao ba i xo Ama zo nas.
Re al men te, se exis te essa ne ces si da de em um Esta-
do como a Pa ra í ba – que é mu i to me nor do que o Pará
–, onde se tem con di ções de vi si tar to dos os seus mu-
ni cí pi os atra vés de ro do vi as tan to es ta du a is quan to
fe de ra is, ima gi nem V. Exªs a ne ces si da de de uma re-
gião onde as dis tân ci as são tão gran des, como o caso
que ci tei há pou co do ba i xo Ama zo nas e do oes te do
Pará, no qual na ve ga mos até 900 mi lhas ma rí ti mas
para ir mos de um pon to a ou tro.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Con ce -
do um apar te ao Se na dor Car los Be zer ra, do PMDB
do Mato Gros so.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Se na dor
Luiz Otá vio, pri me i ra men te, pa ra be ni zo-o por tra zer à
tri bu na o as sun to mais im por tan te a ser dis cu ti do nes-
te País: a edu ca ção. O nos so País é sub de sen vol vi do
e po bre. O úni co modo de se mu dar esse per fil é via
edu ca ção, que é a pe dra fun da men tal para esse fim.
V. Exª traz para a tri bu na a ques tão da uni ver si da de
no sul do Pará, re gião pi o ne i ra do Bra sil, que está se
de sen vol ven do mu i to e que me re ce es tru tu ra des sa
na tu re za. De modo al gum que ro de sa len tar V. Exª na
sua luta. Mas, no bre Se na dor Luiz Otá vio, a si tu a ção
atu al das uni ver si da des no Bra sil é ca tas tró fi ca. Estão
to das pres tes a fe char, vi ra ram ta pe ra, sem apo io al-
gum. Há pou co, o Se na dor Mo re i ra Men des pro tes tou
com re la ção à emen da da Ban ca da da Ama zô nia
para as uni ver si da des da Ama zô nia. A Uni ver si da de
de Mato Gros so con ta va com par te des se di nhe i ro –
R$7 mi lhões – para não fe char al guns cur sos. O pró-
prio MEC está exi gin do da uni ver si da de – veja o con-
tra-sen so, Se na dor! – cer tas es tru tu ras, mas não for-
ne ce me i os para a uni ver si da de vi a bi li zá-las, como la-
bo ra tó ri os, etc. Pois bem, numa re u nião no Pa lá cio, fi-
cou acer ta do que essa emen da se ria li be ra da para as
uni ver si da des da Ama zô nia. Fo ram li be ra dos mu i tos
pro je tos no fim do ano, me nos os re cur sos para as
uni ver si da des da Ama zô nia. Ne nhu ma de las re ce beu 
um tos tão se quer! Não bas tas se isso, no bre Se na dor, 
vi ve mos em uma re gião, V. Exª e eu – o meu Esta do
tam bém é ama zô ni co, o Mato Gros so –, que é a mais
co men ta da do mun do atu al men te. Cha mam-na de
”pul mão do mun do“. É uma re gião fun da men tal, sob o
pon to de vis ta am bi en tal, eco ló gi co, não só para o
Bra sil como para toda a hu ma ni da de. Em to das as

uni ver si da des da Eu ro pa e dos Esta dos Uni dos, há
um de par ta men to tro pi cal, que tem um acer vo de co-
nhe ci men to mu i to ma i or do que qual quer uni ver si da -
de bra si le i ra. O Go ver no bra si le i ro já de ve ria ter im-
plan ta do há mu i to tem po uma uni ver si da de es pe ci a li -
za da na Ama zô nia para es tu dos ama zô ni cos. Não fez
isso até hoje, e essa ques tão con ti nua aban do na da, o
que é las ti má vel! Hoje, ou tros pa í ses co nhe cem mais
a Ama zô nia do que nós, bra si le i ros. Essa era a ou tra
ques tão que eu que ria abor dar. Se o pro je to de V. Exª
con se guir êxi to – como es pe ro que con si ga – que dê
pri o ri da de a essa ques tão, ao es tu do da Ama zô nia,
ao es tu do agro am bi en tal da Ama zô nia, do ma ne jo
sus ten ta do, etc. Por tan to, que ro pa ra be ni zar V. Exª
pelo seu pro nun ci a men to ao en fo car a ques tão da
edu ca ção, mas com as res sal vas que apon tei aqui.
Mu i to obri ga do.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Obri-
ga do, Se na dor Car los Be zer ra. Insi ro a ma ni fes ta ção
de V. Exª no meu pro nun ci a men to.

É im por tan te tam bém lem brar que, quan do o Mi-
nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to, teve a vi são na ci o -
nal de cri ar o Fun def – Fun do de De sen vol vi men to
para do Ensi no Fun da men tal –, foi ne ces sá ria uma le-
gis la ção pró pria para a cri a ção des se Fun do. Com
isso, tor nou-se obri ga tó ria a cri a ção do fun do, em
pelo me nos um Esta do da Fe de ra ção, na Assem bléia
Le gis la ti va do Esta do, para que ele pu des se ser le gi ti -
ma do.

Por tan to, quan do o Mi nis tro pre ci sou, re cor reu à
Ama zô nia, ao meu Pará. Foi à Assem bléia Le gis la ti va
do meu Esta do, o pri me i ro Esta do que apro vou o a cri a -
ção do Fun def. Hou ve uma dis cus são mu i to aca lo ra da,
mu i ta bri ga, mu i ta luta, mas lá foi apro va do, e isso pos si -
bi li tou que os re cur sos do Fun def fos sem des ti na dos a
to dos os es tu dan tes, a to dos os pro fes so res, para tre i -
na men to, apli ca ção e me lho ria da con di ção do es tu an -
te, prin ci pal men te no in te ri or do Bra sil.

Por tan to, quan do che ga o mo men to de li be rar -
mos os re cur sos para a Re gião Ama zô ni ca, para a
Uni ver si da de Fe de ral do Pará, para a Uni ver si da de
do Ama zo nas e para qual quer ou tra uni ver si da de da
Ama zô nia ou do Nor des te bra si le i ro, en con tra mos di-
fi cul da des. 

A idéia do des mem bra men to da Uni ver si da de Fe-
de ral do Pará, com a cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral
do Sul do Pará, é para obri gar tam bém que re cur sos or-
ça men tá ri os co lo ca dos pela Ban ca da do Esta do do
Pará e pela Ban ca da da Ama zô nia se jam re al men te li-
be ra dos e não fi que mos a ver na vi os, como es ta mos
ago ra, com o de po i men to de vá ri os Se na do res que se
ma ni fes ta ram nes ta tar de, no ple ná rio des ta Casa,
mos tran do a sua in dig na ção no que se re fe re à li be ra -
ção de re cur sos para a área de edu ca ção.
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Sr. Pre si den te, fico sa tis fe i to de, ao en cer rar,
mos trar que é in dis cu tí vel a im por tân cia do cam pus
da Uni ver si da de do Sul do Pará. Em Ma ra bá, a Uni-
ver si da de Fe de ral tem 41 mil alu nos re gu lar men te
ma tri cu la dos no en si no su pe ri or. Em Ma ra bá, 1.500
alu nos es tu dam em um cam pus. A con cen tra ção de
ma trí cu las é dra má ti ca e per ver sa, pois, nas ins ti tu i -
ções da ca pi tal, es tão ma tri cu la dos 32.400 alu nos,
en quan to que, no in te ri or, so men te 8.629. E é nes te
pon to que se en con tra o gran de di le ma: 75% da po pu -
la ção do meu Esta do está no in te ri or do Pará, e ape-
nas 25% dos seis mi lhões e meio de ha bi tan tes en-
con tram-se na ca pi tal.

Con si de ran do o di re ci o na men to do pla no
”Avan ça Bra sil“, a ne ces si da de da cri a ção de um
agen te di na mi za dor do pro ces so de de sen vol vi men to 
no eixo Ara gua ia/To can tins, aten den do o cla mor da
ju ven tu de e da po pu la ção do sul do Pará, de to das
aque las lo ca li da des, de mais de 39 Mu ni cí pi os, ra ti fi -
co aqui a cer te za e a con cor dân cia da apro va ção de
toda a Ban ca da de par la men ta res pa ra en ses pela
união do nos so Esta do e do nos so es tu dan te do Pará
e da Ama zô nia.

Peço a V. Exª, Sr. Pre si den te, haja vis ta que o
meu tem po está es go ta do e que ou tros Srs. Se na do -
res que rem fa zer uso da pa la vra, de vi do aos inú me -
ros apar tes que re ce bi, que con si de re o meu pro nun -
ci a men to como lido, para que cons te nos Ana is da
Casa todo o teor da mi nha ma ni fes ta ção nes ta tar de.

Assim sen do, agra de ço ao Sr. Pre si den te, Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti, tam bém da nos sa re gião, da
Re gião Ama zô ni ca, pela aten ção que me dis pen sou.

Mu i to obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, CONCLUSÃO
DO DISCURSO DO SR. SENADOR LUIZ
OTÁVIO.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Sr. Pre-
si den te, Sras e Srs. Se na do res, como con se qüên cia,
ob ser vou-se, a par tir de en tão, uma ver da de i ra ex plo -
são de mo grá fi ca na re gião, que não es ta va pre pa ra da 
para tal, acar re tan do trans for ma ções de toda or dem,
in clu si ve po lí ti co-ad mi nis tra ti vas, tan to as sim que, no
iní cio dos anos 90, a re gião pas sou a con ta bi li zar 39
(trin ta e nove) mu ni cí pi os (Abel Fi gue i re do, Água Azul
do Nor te, Ba nach, Bom Je sus do To can tins, Bre jo
Gran de do Ara gua ia, Breu Bran co, Ca naã dos Ca ra -
jás, Con ce i ção do Ara gua ia, Cu ma rú do Nor te, Cu ri o -
nó po lis, Dom Eli zeu, Eldo ra do dos Ca ra jás, Flo res ta
do Ara gua ia, Go i a né sia do Pará, Itu pi ran ga, Ja cun dá, 
Ma ra bá, Nova Ipi xu na, Novo Re par ti men to, Ou ri lân -
dia do Nor te, Pa ca já, Pa les ti na do Pará, Pa ra u a pe -
bas, Pau D’arco, Pi çar ra, Re den ção, Rio Ma ria, Ron-
don do Pará, San ta Ma ria das Bar re i ras, San ta na do
Ara gua ia, São Do min gos do Ara gua ia, São Fé lix do

Xin gu, São Ge ral do do Ara gua ia, São João do Ara-
gua ia, Sa pu ca ia, Tu cu mã, Tu cu ruí, Uli a nó po lis e Xin-
gua ra). De acor do com o úl ti mo cen so, es ses mu ni cí -
pi os pos su em 1.143.910 (um mi lhão, cen to e qua ren -
ta e três mil e no ve cen tos e dez) ha bi tan tes, e dis tam,
em mé dia, 700 Km da ca pi tal do Esta do.

A in ten sa ocu pa ção po pu la ci o nal da re gião
acar re tou enor me de man da por in fra-es tru tu ra fí si ca
e so ci al, cada vez mais co bra da dos go ver nos mu ni ci -
pa is e es ta du al que, por sua vez, não dis pu nham de
con di ções para pro pi ci ar um aten di men to sa tis fa tó rio.

Em vir tu de do gran de po ten ci al de ri que za na tu ral
da re gião, com des ta que para a pro vín cia mi ne ral de
Ca ra jás, os ex pres si vos in ves ti men tos em in fra-es tru tu -
ra fí si ca fo ram, em ge ral, re a li za dos pelo Go ver no Fe de -
ral e com ple men ta dos pelo Go ver no Esta du al.

Entre tan to, a di na mi ci da de eco nô mi ca, in ten si fi -
ca da pela in fra-es tru tu ra fí si ca ins ta la da, prin ci pal -
men te no se tor trans por tes, pro vo cou ma i or atra ti vi -
da de po pu la ci o nal e ma i or de man da por in fra-es tru tu -
ra so ci al de sa ú de, de se gu ran ça, de sa ne a men to bá-
si co e, prin ci pal men te de edu ca ção.

É in dis cu tí vel a im por tân cia do Cam pus da
UFPA, em Ma ra bá, para o de sen vol vi men to da re gião. 
Mas, dos 41.030 alu nos re gu lar men te ma tri cu la dos no
en si no su pe ri or, a UFPA pos sui so men te cer ca de 1.500
alu nos em seu cam pus de Ma ra bá. A con cen tra ção de
ma trí cu las é dra má ti ca e per ver sa, pois nas ins ti tu i ções
da ca pi tal es tão ma tri cu la dos 32.400 alu nos, en quan to
que no in te ri or so men te 8.629. Des tes, em Ma ra bá,
como dito aci ma, es tão ma tri cu la dos ape nas 1.500 alu-
nos. Com es ses da dos, cons ta ta-se que a UFPA, em
Ma ra bá, de tém so men te 4,6 % do con jun to dos alu nos
re gu lar men te ma tri cu la dos no Esta do. 

Con si de ran do o di re ci o na men to do Pla no ”Avan-
ça Bra sil”, a ne ces si da de de cri a ção de um agen te di na -
mi za dor do pro ces so de de sen vol vi men to no eixo de
Ara gua ia-To can tins e, ain da, aten den do o cla mor da ju-
ven tu de e de toda so ci e da de ma ra ba en se e sul pa ra en -
se, ra ti fi co o ple i to apre sen ta do pelo De pu ta do Ha rol do
Be zer ra, o qual, com cer te za, tem a con cor dân cia e a
apro va ção de toda a ban ca da de par la men ta res pa ra -
en ses da co li ga ção União pelo Pará, que tem como seu
lí der ma i or o Go ver na dor Almir Ga bri el. 

Isto pos to, es pe ro re ce ber a apro va ção do di nâ -
mi co e re a li za dor Mi nis tro da Edu ca ção, eco no mis ta
Pa u lo Re na to de Sou sa ao nos so ple i to, cujo de si de -
ra to é a trans for ma ção do Cam pus Avan ça do da Uni-
ver si da de Fe de ral do Pará, em Ma ra bá, na Uni ver si -
da de Fe de ral do Sul do Pará, com sede na ci da de de
Ma ra bá, no Esta do do Pará, de na tu re za pú bli ca nos
ter mos do art. 1º, in ci so I, do De cre to 3.860/01, com
ca rá ter de fun ci o na li da de re gi o nal, aten den do toda a
fa i xa ter ri to ri al in te ri o ra na de in fluên cia di re ta do Vale
Ara gua ia-To can tins, com pos ta por mu ni cí pi os dos
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Esta dos de Mato Gros so (Nor te do Esta do), To can -
tins (Nor te e Oes te), Ma ra nhão (Oes te) e Sul e Su-
des te do Pará.

Nos sa pro pos ta tem am pa ro le gal na lei nº
9.394, de 20/12/96 e no § 3º, do art. 8, do de cre to nº
3.860/01 que es ta be le ce: ”As uni ver si da des so men te
se rão cri a das por cre den ci a men to de ins ti tu i ções de
en si no su pe ri or já cre den ci a das e em fun ci o na men to
re gu lar, com qua li da de com pro va da em ava li a ções
co or de na das pelo Mi nis té rio da Edu ca ção“.

Esta be le ce, ain da, aque le de cre to em seu art. 10
que ”As uni ver si da des, me di an te pré via au to ri za ção do
Po der Exe cu ti vo, po de rão cri ar cur sos su pe ri o res em
mu ni cí pi os di ver sos de sua sede, de fi ni da nos atos le-
ga is de seu cre den ci a men to, des de que si tu a dos na
mes ma uni da de da Fe de ra ção“. Res sal te-se, tam bém,
que o art. 52 da Lei nº 9.394/96 de ter mi na que os cur-
sos cri a dos, or ga ni za dos ou não em novo cam pus, in te -
gra rão o con jun to da uni ver si da de. Enten de mos que o
Cam pus da UFPA em Ma ra bá fa zen do par te in te gran te
do con jun to da que la uni ver si da de, ten do a União atra-
vés do Mi nis té rio da Edu ca ção como en ti da de man te -
ne do ra, pode ser des mem bra do, nos ter mos da Lei,
dan do ori gem à nova uni ver si da de que ora pro po mos, 
não ha ven do, por tan to, ne nhum im pe di ti vo ad mi nis -
tra ti vo para con cre ti za ção do ato.

Era o que eu ti nha a di zer Sr. Pre si den te, mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti ) –
Se na dor Luiz Otá vio, V. Exª será aten di do, na for ma
do Re gi men to.

Pror ro go a Hora do Expe di en te por 15 mi nu tos, a
fim de as se gu rar o uso da pa la vra aos ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Ro me ro Jucá, por cin co mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi
a pa la vra para fa zer o re gis tro à Casa de que so li ci tei
hoje uma con sul ta ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral,
TSE, para es cla re cer al guns pon tos que a Instru ção
nº 55, pu bli ca da on tem, não pre vê. 

Con si de ro ex tre ma men te im por tan te que as re-
gras para a pró xi ma ele i ção fi quem as mais cla ras
pos sí ve is, ra pi da men te, para que os par ti dos pos sam
efe ti va men te con du zir os seus tra ba lhos nos âm bi tos
na ci o nal e es ta du al.

Sr. Pre si den te, con sul tei o TSE so bre três pon-
tos dis tin tos:

01) Se os par ti dos que não es ti ve rem
par ti ci pan do de co li ga ções, ou que não te-
nham can di da tos pró pri os a Pre si den te ou
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, es tão li be ra -
dos do pla no na ci o nal e, por tan to, po dem fa-

zer qual quer co li ga ção com ou tros Par ti dos
nos Esta dos;

02) Sen do po si ti va a pos si bi li da de de
co li ga ção nos Esta dos, de acor do com a
ques tão an te ri or, se um Par ti do que não tem
can di da to a Pre si den te ou a Vice-Pre si den te 
po de rá se co li gar no Esta do com um par ti do 
ou co li ga ção que te nha can di da to a Pre si -
den te ou a Vice-Pre si den te no pla no na ci o -
nal; e

03) Se um par ti do que não ti ver par ti ci -
pan do de qual quer co li ga ção na ci o nal terá
que sair so zi nho nas ele i ções re fe ren tes aos
Esta dos, ou ape nas co li ga do com ou tros
par ti dos que tam bém não te nham can di da -
tos a Pre si den te ou a Vice-Pre si den te no
pla no na ci o nal.

Sr. Pre si den te, é im por tan te que o TSE se ma-
ni fes te o mais rá pi do pos sí vel acer ca des sa ques tão 
para que pos sa mos cla ri fi car o qua dro das ali an ças
nos âm bi tos es ta du al e fe de ral.

Sr. Pre si den te, peço a trans cri ção nos Ana is da
Casa do meu re que ri men to ao TSE.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re-
gi men to Inter no.)

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do

Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral

Ro me ro Jucá, Se na dor (PSDB – RR), vem, com ful cro no

art. 23, in ci so XII, da Lei nº 4.737, de 15 de ju lho de 1965 (Có di go 

Ele i to ral), for mu lar a essa Egré gia Cor te a pre sen te Con sul ta so-

bre as se guin tes ques tões:

1) Se os Par ti dos que não es ti ve rem par ti ci pan do de co li ga -

ções, ou que não te nham can di da tos pró pri os a Pre si den te ou a

Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, es tão li be ra dos do pla no na ci o nal e,

por tan to, po dem fa zer qual quer co li ga ção com ou tros Par ti dos nos

Esta dos;

2) Sen do po si ti va a pos si bi li da de da co li ga ção nos Esta dos,

de acor do com a ques tão an te ri or, se um Par ti do que não tem can-

di da to a Pre si den te ou a Vice-Pre si den te, po de rá se co li gar no

Esta do com um Par ti do, ou co li ga ção, que te nha can di da to a Pre si -

den te e a Vice-Pre si den te no pla no na ci o nal; e

3) Se um Par ti do que não ti ver par ti ci pan do de qual quer co li ga -

ção na ci o nal, terá que sair so zi nho, nas ele i ções re fe ren tes aos Esta-

dos, ou ape nas co li ga do com ou tros Par ti dos que tam bém não te nham

can di da tos a Pre si den te ou a Vice-Pre si den te, no pla no na ci o nal.

Bra sí lia, 6 de mar ço de 2002. – Se na dor Ro me ro Jucá.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V.
Exª será aten di do na for ma do Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Se bas tião Ro cha, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina-
diá vel, ao Se na dor Ro ber to Re quião.

S. Exª dis po rá de cin co mi nu tos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para

uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu -
na para tra zer ao Se na do da Re pú bli ca in for ma ção
so bre o Se mi ná rio Inter na ci o nal que a Co mis são Mis-
ta do Mer co sul, Se na do e Câ ma ra, re a li za rão em For-
ta le za en tre os dias 11 e 13 do cor ren te. 

Já te mos con fir ma das as pre sen ças da Argen ti -
na, que será re pre sen ta da pelo ex-Pre si den te da Re-
pú bli ca Raul Alfon sín e pela De pu ta da Ma ria del Car-
men Alar cón; do Pa ra guai, que será re pre sen ta do
pelo De pu ta do Alfon so Gon za léz Nu ñez e pelo De pu -
ta do Ma rio Escur ra; do Uru guai, que será re pre sen ta -
do pe los Se na do res Da ni lo Asto ri e Juan Adol fo Sin-
ger e pelo De pu ta do Ro nald Pais; da Ve ne zu e la, que
se fará re pre sen tar pelo Par la men to Andi no, por meio
da De pu ta da Ja ne te Ma drid e do Se cre tá rio-Ge ral
Ru bens Ve lez, e pelo Par la men to La ti no-Ame ri ca no,
pe los De pu ta dos Vic tor Hugo D’Paola, Vic tor Chi ri nos 
e Wal ter Ga ví dia.

Em For ta le za, te re mos o Se mi ná rio Inter na ci o -
nal ”O Mer co sul, a Alca e o Endi vi da men to Exter no“,
cuja pri me i ra pa les tra, so bre o tema ”O Endi vi da men -
to Exter no e suas Con se qüên ci as So ci a is“, será fe i ta
pelo Dr. Pa u lo No gue i ra Ba tis ta Jú ni or, às 9h30 do dia 11
do cor ren te. Às 15 ho ras, o De pu ta do Ney Lo pes fa la rá
so bre ”Blo cos Eco nô mi cos e o Novo Pa pel dos Par la -
men tos na Inte gra ção Re gi o nal no Cone Sul“. No dia 12,
o ex po si tor será o Pro fes sor Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma -
rães, com de ba te do res do Bra sil, Argen ti na, Pa ra guai,
Uru guai e pa í ses as so ci a dos, como Bo lí via e Chi le, e re-
pre sen tan tes da Assem bléia Le gis la ti va do Ce a rá.

No dia 14, em Na tal, Rio Gran de do Nor te, nós
ins ta la re mos o Se mi ná rio ”O Mer co sul e a Área de Li-
vre Co mér cio das Amé ri cas – Alca: De sa fi os e Opor-
tu ni da des“. 

Para essa re u nião, já te mos a con fir ma ção da
par ti ci pa ção das co mis sões bra si le i ra, ar gen ti na, pa-
ra gua ia, uru gua ia, do Par la men to Andi no, do Par la -
men to Cen tro-Ame ri ca no, do Par la men to La ti -
no-Ame ri ca no, da Co mis são do Mer co sul da Assem-
bléia Le gis la ti va do Rio Gran de do Sul, da Co mis são
do Mer co sul da Assem bléia Le gis la ti va de São Pa u lo,
do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Pre si -
den te do Se na do Fe de ral do Chi le, do Pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos e do Pre si den te do Se na do
Fe de ral da Bo lí via.

É o Con gres so bra si le i ro le van do à fren te, e com
mu i ta res pon sa bi li da de, esse im por tan te de ba te so-
bre a Alca, o Mer co sul e o en di vi da men to dos pa í ses
la ti no-ame ri ca nos.

O con vi te foi es ten di do à Pre si dên cia do Se na -
do, à Pre si dên cia da Câ ma ra e a to dos os pré-can di -
da tos a Pre si den te da Re pú bli ca.

Esse se mi ná rio será con du zi do pa ra le la men te
ao Se mi ná rio do BID, que tam bém será re a li za do no
mes mo pe río do em For ta le za.

Acre di to que, des ta for ma, o Se na do da Re pú -
bli ca e a Câ ma ra dos De pu ta dos apro fun dam, com a
ne ces sá ria con sis tên cia, o de ba te so bre a Alca, o en-
di vi da men to ex ter no e a gran de opor tu ni da de que,
para nós, tem o Mer co sul de se con so li dar de fi ni ti va -
men te a par tir des se mo men to.

Sr. Pre si den te, era o co mu ni ca do que eu pre ten -
dia fa zer ao Ple ná rio do Se na do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Re-
quião, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre -
tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia que é
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, o Se na dor
Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve-
nho à tri bu na, mais uma vez, para tra tar da ques tão
das pes qui sas ele i to ra is, da CPI dos Insti tu tos das
Pes qui sas Ele i to ra is.

Con for me já pude men ci o nar, a CPI está de vi -
da men te cri a da, aten den do aos re qui si tos re gi men ta -
is. Tra go a in for ma ção de que o Pre si den te Ra mez Te-
bet so li ci tou aos Lí de res a in di ca ção dos mem bros da
CPI, res pe i ta da a pro por ci o na li da de dos par ti dos.

Não pre ten do, de for ma al gu ma, fa zer des se as-
sun to um ca va lo de ba ta lha. Mas, em fun ção de es tar -
mos no va men te di an te de um pro ces so ele i to ral e, mais
uma vez, por tan to, à mer cê de pro ble mas e si tu a ções
ad ver sas vi vi das pe los can di da tos em fun ção de er ros
co me ti dos pe los ins ti tu tos de pes qui sa – e não que ro de
for ma al gu ma di zer que os ins ti tu tos de pes qui sa fi ze -
ram ma ni pu la ção ou agi ram de má-fé -, en ten do que
eles de vem ex pli car como pode acon te cer de um de ter -
mi na do re sul ta do afas tar-se tan to da mar gem de erro
es ti pu la da na sua pró pria me to do lo gia. 

Ca sos es can da lo sos, como dis se, acon te ce ram
pelo me nos em dois Esta dos, em dois Mu ni cí pi os,
nas ele i ções de 2000: Go iâ nia e Ma ca pá, além de
mu i tos ou tros pelo Bra sil afo ra. Em Go iâ nia, às vés pe -
ras das ele i ções, o Ibo pe atri bu iu ao can di da to Pe dro
Wil son, do PT, 15% dos vo tos – por tan to, fora do se-
gun do tur no. No en tan to, ele foi o mais vo ta do no pri-
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me i ro tur no, com 37% dos vo tos, cons ti tu in do-se em
erro de apro xi ma da men te 20 ou 22 pon tos. Em Ma ca -
pá, a si tu a ção foi mais gra ve ain da, por que o Ibo pe
pu bli cou dois re sul ta dos da mes ma pes qui sa. Por tan -
to, no bres Se na do res, gos ta ria de con tar com a aten-
ção de V. Exªs, já que esse cons ti tui-se em um in dí cio
for te de que al gu ma co i sa er ra da acon te ceu com a
pes qui sa do Ibo pe re a li za da em Ma ca pá no pe río do
de 25 a 27 de se tem bro, bem pró xi mo, por tan to, do
dia da ele i ção. 

A Ga ze ta Mer can til, nos dias 29 e 30 de se tem -
bro e 1º de ou tu bro, di vul gou uma pes qui sa, cuja fon te 
era o Ibo pe, que dava o se guin te re sul ta do: João Bos-
co Pa pa leu Paes, 29%; João Hen ri que Ro dri gues,
28,2%; em pa te téc ni co.

Já a TV Ama pá, fi li a da da Rede Glo bo, pu bli cou
a mes ma pes qui sa, mu dan do com ple ta men te os ín di -
ces di vul ga dos pela Ga ze ta Mer can til: João Hen ri -
que, 42%; Pa pa leu Paes, 25%.

O que le vou o Ibo pe a di vul gar a mes ma pes qui -
sa em dois me i os de co mu ni ca ção dis tin tos, com re-
sul ta dos to tal men te di fe ren tes? Pelo que se vê, os ín-
di ces di vul ga dos pela Ga ze ta Mer can til é que se
apro xi ma ram da ver da de, já que as ele i ções ter mi na -
ram em em pa te téc ni co: 36,9% e 37,2%, com uma pe-
que na mar gem de di fe ren ça de 0,33%.

Por meio da fi li a da da Rede Glo bo, a TV Ama pá, 
o Ibo pe di vul gou re sul ta do to tal men te di fe ren te não
só do pu bli ca do pela Ga ze ta Mer can til, mas tam bém
do re sul ta do ofi ci al; co me teu um erro. De ve ria re a va li -
ar sua me to do lo gia de pes qui sas para ter cre di bi li da -
de no Bra sil in te i ro? Ou te ria ha vi do ma ni pu la ção
para que di vul gas se um re sul ta do em ter ri tó rio ama-
pa en se di fe ren te do que di vul ga ra para a po pu la ção
do Bra sil, por meio da Ga ze ta Mer can til?

Então, Sr. Pre si den te, ve nho à tri bu na, mais
uma vez, para pe dir aos Lí de res, já que a CPI foi ofi ci -
a li za da por V. Exª, que fa çam a in di ca ção dos mem-
bros. Aliás, já con ver sei com to dos, e in for ma ram-me
que a fa rão; por tan to, o que peço é agi li da de. Que os
Lí de res cum pram aqui lo que so li ci ta o Pre si den te do
Se na do, para que pos sa mos apu rar in dí ci os de ir re -
gu la ri da des, mas, so bre tu do, es ta be le cer cri té ri os
que pre vi nam es ses equí vo cos, es ses er ros ab sur dos 
dos ins ti tu tos de pes qui sa, que be ne fi ci am e às ve zes
pre ju di cam de ter mi na dos can di da tos.

Sr. Pre si den te, que ro, em bre ves pa la vras, apro-
ve i tar para es cla re cer um epi só dio di vul ga do pelo
Jor nal Na ci o nal, que en vol veu o ve í cu lo do Se na do
à mi nha dis po si ção. Algu mas pes so as me per gun tam: 
isso de cor re da CPI das Pes qui sas? É por ca u sa do
Ibo pe? 

Meu nome foi men ci o na do na que la ma té ria in-
de vi da men te. Não te nho ne nhu ma res pon sa bi li da de
por ter o mo to ris ta pego o car ro e pa ra do em uma
ban ca de ”jogo do bi cho“, tal vez para jo gar ou ver re-
sul ta do. Não au to ri zei isso, se quer sa bia do fato. Qu-
an do to mei co nhe ci men to, ime di a ta men te so li ci tei à
Mesa, por ofí cio, que ado tas se as pro vi dên ci as ca bí -
ve is. Estou ple na men te dis pos to a co la bo rar na apu-
ra ção dos fa tos. 

Sin ce ra men te, não acre di to que a ci ta ção do
meu nome na ma té ria seja re ta li a ção da Rede Glo bo.
Ela está cer ta ao fil mar. Tra ta-se de uma ir re gu la ri da -
de, uma im pro pri e da de, que, sem dú vi da, me re ce ser
apu ra da pelo Se na do. A Rede Glo bo de ve ria ter mos-
tra do o ve í cu lo e o mo to ris ta, mas não ci ta do meu
nome in de vi da men te. Re pi to: não tive ne nhu ma res-
pon sa bi li da de pelo epi só dio. 

Pen so que sua in ten ção era di zer que o car ro
es ta va à dis po si ção de um Se na dor. Por isso, tal vez,
te nha ci ta do meu nome. Mas es cla re ço que tan to o
ve í cu lo quan to o ser vi dor são do Se na do Fe de ral, a
quem com pe te ado tar as pro vi dên ci as. Ape nas in for -
mo que o mo to ris ta já se en con tra afas ta do do meu
Ga bi ne te, es pe ran do pro vi dên ci as da Pri me i ra Se cre -
ta ria do Se na do. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SEBASTIÃO ROCHA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

OFÍCIO Nº 046/GSSR/02

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pri me i ro Se cre ta rio,

Com meus cor di a is cum pri men tos, di ri jo-me a Vos sa Exce-

lên cia para so li ci tar sua aten ção com re la ção ao se guin te acon te ci -

men to:

A as ses so ria de meu ga bi ne te foi in for ma da hoje, dia 28 de

fe ve re i ro de 2002, por jor na lis tas, de que o car ro a mim con ce di do –

nº 0085, en quan to mem bro des ta casa, foi en con tra do em si tu a ção

ir re gu lar, sen do fil ma do nas pro xi mi da des de ban ca de jogo do bi-

cho, pra ti ca con si de ra da ile gal pela le gis la ção bra si le i ra.

Por tan to, ten do em vis ta que esta si tu a ção e por mim, e por

meus as ses so res, des co nhe ci da e, em mo men to al gum au to ri za -

da, so li ci to de Vos sa Exclên cia a apu ra ção da de nun cia e onen ta -

çôes para que as de vi das pro vi dên ci as se jam to ma das.

Na opor tu ni da de. apre sen to-lhe meus vo tos de alta es ti ma e

dis tin ta con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Se bas tião Ro cha, Se na dor PDT-AP.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. Como Lí-
der do Blo co de Opo si ção, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – No bre
Se na dor, V. Exª fa la rá pela or dem ou como Lí der?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Fa la rei como Lí der, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – No bre
Se na dor, como Lí der, V. Exª só po de rá fa lar após a
Ordem do Dia, con for me o com bi na do com a Mesa.

Há um ora dor ins cri to para fa lar an tes de V. Exª e
duas me di das pro vi só ri as blo que an do a pa u ta. Pre ci -
sa mos de ci dir isso. Fiz um ape lo a V. Exª, que con cor -
dou.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Fa la rei no mo men to em que V. Exª con si de rar ade-
qua do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª já
está ins cri to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 49, DE 2002

So li ci ta a re mes sa, à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 74, de 2001,
que ”acres cen ta pa rá gra fo ao art. 162 da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, apro-
va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para res pon sa bi li zar so li -

da ri a men te pelo cum pri men to das nor-
mas de se gu ran ça e me di ci na do tra ba -
lho as em pre sas con tra tan tes de pres ta -
do ras de ser vi ços“.

Sr. Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 255, II, c, 12, com-

bi na do com o art. 101 do Re gi men to Inter no, a re mes -
sa, à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 74, de 2001 (PL nº
897, de 1995, na Ori gem), que ”acres cen ta pa rá gra fo
ao art. 162 da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho,
apro va da pelo De cre to-Lei nº5.452, de 1º de maio de
1943, para res pon sa bi li zar so li da ri a men te pelo cum-
pri men to das nor mas de se gu ran ça e me di ci na do tra-
ba lho as em pre sas con tra tan tes de pres ta do ras de
ser vi ços“.

Jus ti fi ca ção

A pro po si ção visa, es sen ci al ni en te, ze lar pelo
ple no cum pri men to das obri ga ções re la ti vas à se gu -
ran ça e me di ci na do tra ba lho nos con tra tos de ter ce i -
ri za ção, que me re ce nos so to tal apo io.

Ocor re, no en tan to, que o Tri bu nal Su pe ri or do
Tra ba lho já fir mou ju ris pru dên cia so bre a ques tão por
meio da Sú mu la nº 331, a sa ber (gri fo nos so):

Nº 331 Con tra to de pres ta ção de
ser vi ços. Le ga li da de  – Re vi são do Enun-
ci a do nº 256  – Inci so IV al te ra do pela
Res. 96/2000 DJ 18-9-2000

I  – A con tra ta çáo de tra ba lha do res por
em pre sa in ter pos ta é ile gal, for man do-se o
vín cu lo di re ta men te com o to ma dor dos ser-
vi ços, sal vo no caso de tra ba lho tem po rá rio
(Lei nº 6.019, de 3-1-74).

II  – A con tra ta ção ir re gu lar de tra ba -
lha dor, atra vés de em pre sa in ter pos ta, não
gera vín cu lo de em pre go com os ór gãos da
ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta ou fun-
da ci o nal (art. 37, II, da Cons ti tu i ção da Re-
pú bli ca).

III  – Não for ma vín cu lo de em pre go
com o to ma dor a con tra ta ção de ser vi ços de
vi gi lân cia (Lei nº 7.102, de 20-6-83), de con-
ser va ção e lim pe za, bem como a de ser vi -
ços es pe ci a li za dos li ga dos à ati vi da de-meio
do to ma dor, des de que ine xis ten te a pes so -
a li da de e a su bor di na ção di re ta.

IV  – O ina dim ple men to das obri ga -
ções tra ba lhis tas, por par te do em pre ga dor,
im pli ca na res pon sa bi li da de sub si diá ria do
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to ma dor dos ser vi ços, quan to àque las obri-
ga ções, in clu si ve quan to aos ór gãos da ad-
mi nis tra ção di re ta, das au tar qui as, das fun-
da ções pú bli cas, das em pre sas pú bli cas e
das so ci e da des de eco no mia mis ta, des de
que ha jam par ti ci pa do da re la ção pro ces su -
al e cons tem tam bém do tí tu lo exe cu ti vo ju-
di ci al (ar ti go 71 da Lei nº 8.666/93).  – (Res.
23/1993 DJ 21-12-1993)

Re fe rên cia: Del 200/67, art. 10, § 7º –
Leis nºs 5.645/70, art. 3º, pa rá gra fo úni co,
Lei nº 6.019/74 e Lei nº 7.102/83  – CF-88,
art. 37, inc. II

O tex to do pro je to, por sua vez, ins ti tui a res pon -
sa bi li da de so li dá ria, cujo con ce i to ju rí di co se des via
da fi na li da de já am pla men te fir ma da nos Tri bu na is e
na prá ti ca em pre sa ri al que tem as se gu ra do con tra tos
de res pon sa bi li da de sub si diá ria e, por con se guin te, a
má xi ma pro te ção aos di re i tos dos tra ba lha do res.

É opor tu no res sal tar que a ma nu ten ção da re-
da ção ori gi nal do Pro je to apre sen ta ví ci os de in ju ri di -
ci da de, uma vez que pro cu ra trans fe rir a ação fis ca li -
za tó ria da Jus ti ça do Tra ba lho para as em pre sas con-
tra tan tes, uma vez que es tas não dis põem de me i os e
se quer au to ri da de para tal.

Di an te de todo o ex pos to, faz-se re le van te a
aná li se do PLC nº 74/01 pela Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Sala das Ses sões, 6 de mar ço de 2002. – Bel lo
Par ga.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re-
que ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia
opor tu na men te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 50, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro ur gên cia, nos ter mos do art. 336, in ci -

so II, do re gi men to Inter no, para o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº152, de 2001, que “Dis põe so bre a cri a ção
da Uni ver si da de Fe de ral de Cam pi na Gran de –
UFCG, a par tir do des mem bra men to da Uni ver si da de 
Fe de ral da Pa ra í ba – UFPB, e dá ou tras pro vi dên ci -
as”.

Sala das Ses sões, 6 de mar ço de 2002.  – Ro-
nal do Cu nha Lima  – Ge ral do Melo  – Arthur da Tá-
vo la  – Re nan Ca lhe i ros  – José Agri pi no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re-
que ri men to lido será vo ta do após a Ordem do Dia,
na for ma do dis pos to no art. 340, in ci so II, do Re gi -
men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 51, DE 2002

De con vo ca ção do Sr. Sér gio Ama-
ral, Exce len tís si mo Mi nis tro de Esta do do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or, para pres tar es cla re ci men tos
so bre os efe i tos das me di das pro te ci o -
nis tas nor te-ame ri ca nas na eco no mia
bra si le i ra e as me di das que se rão ado ta -
das pelo go ver no bra si le i ro.

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 50 da Cons ti tu i ção e no

art. 397, I, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
re que i ro seja con vo ca do o Sr. Sér gio Ama ral, Exce-
len tís si mo Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or, para pres tar es cla re ci -
men to so bre as me di das pto te ci o nis tas nor te-ame ri -
ca nas no se tor si de rúr gi co, seus efe i tos na eco no mia
bra si le i ra tan to no mer ca do in ter no quan to no co mér -
cio ex te ri or, e as me di das que se rão ado ta das pelo
go ver no bra si le i ro.

As úl ti mas me di das ta ri fá ri as anun ci a das pelo
go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, re pre sen -
tam um cla ro blo que io ao li vre co mér cio tão pro pa ga -
do pe los nor te-ame ri ca nos.

Essas me di das, quan do ana li sa das no con tex to
do epi só dio da “vaca lou ca” e da Embra er es tão a in di -
car o acer to das dú vi das que afli gem a so ci e da de bra-
si le i ra e a esta Casa em es pe ci al com re la ção à Alca.

Assim, tor na-se in dis pen sá vel o com pa re ci men -
to do Sr. Mi nis tro ao Ple ná rio do Se na do Fe de ral para
pres tar es cla re ci men tos so bre as me di das ado ta das,
seus re fle xos na eco no mia bra si le i ra e a re a ção do
go ver no bra si le i ro.

Sala das Ses sões, 6 de mar ço de 2002. – Pa u lo
Har tung.

REQUERIMENTO Nº 52, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 50, ca put, da Cons ti tu i ção

Fe de ral, com bi na do com o in ci so I, do art. 397, do Re-
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a con-
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vo ca ção do Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or, Emba i xa dor Sér gio Ama ral, para
que com pa re ça ao Ple ná rio des ta Casa, com o ob je ti -
vo de pres tar es cla re ci men tos so bre as me di das que
o Go ver no bra si le i ro ado ta rá a res pe i to da ta xa ção,
pelo Go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, do aço
pro du zi do no Bra sil.

Sala das Ses sões, 6 de mar ço de 2002. – Se na -
dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção os re que ri men tos.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 53 DE 2002

De con vo ca ção do Sr. Cel so La fer,
Exce len tís si mo Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res, para pres tar es cla -
re ci men tos so bre os efe i tos das me di das 
pro te ci o nis tas nor te-ame ri ca nas na eco-
no mia bra si le i ra e as me di das que se rão
ado ta das pelo go ver no bra si le i ro.

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 50 da Cons ti tu i ção e no

art. 397, I, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
re que i ro que seja con vo ca do o Sr. Cel so La fer, Exce-
len tís si mo Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o -
res, para pres tar es cla re ci men to so bre as me di das
pro te ci o nis tas nor te-ame ri ca nas no se tor si de rúr gi co, 
seus efe i tos na eco no mia bra si le i ra tan to no mer ca do
in ter no quan to no co mér cio ex te ri or, e as me di das
que se rão ado ta das pelo go ver no bra si le i ro.

As úl ti mas me di das ta ri fá ri as anun ci a das pelo
go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, re pre sen -
tam um cla ro blo que io ao li vre co mér cio tão pro pa ga -
do pe los nor te-ame ri ca nos.

Essas me di das, quan do ana li sa das no con tex to
do epi só dio da ”vaca lou ca“ e da Embra er es tão a in di -
car o acer to das dú vi das que afli gem a so ci e da de bra si -
le i ra e a esta Casa em es pe ci al com re la ção à Alca.

Assim, tor na-se in dis pen sá vel o com pa re ci men -
to do Sr. Mi nis tro ao Ple ná rio do Se na do Fe de ral, para
pres tar es cla re ci men tos so bre as me di das ado ta das,
seus re fle xos na eco no mia bra si le i ra e a re a ção do
go ver no bra si le i ro.

Sala das Ses sões, 6 de mar ço de 2002. – Se na -
dor Pa u lo Har tung.

REQUERIMENTO Nº 54, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art 50, ca put, da Cons ti tu i ção

Fe de ral, com bi na do com o in ci so I, do art. 397, do Re-
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a con-
vo ca ção do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o -
res, Emba i xa dor Cel so La fer, para que com pa re ça ao
Ple ná rio des ta Casa, com o ob je ti vo de pres tar es cla -
re ci men tos so bre as me di das que o Go ver no bra si le i -
ro ado ta rá a res pe i to da ta xa ção, pelo Go ver no dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, do aço pro du zi do no
Bra sil.

Sala das Ses sões, 6 de mar ço de 2002. – Se na -
dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção os re que ri men tos.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Sr. Pre-
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª, para o com pe ten te en ca mi nha -
men to.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as res tri ções im-
pos tas pelo go ver no nor te-ame ri ca no aos pro du to res
de aço de ou tros pa í ses e tam bém do Bra sil, como eu
já dis se hoje des ta tri bu na, são ab sur das e con tra di tó -
ri as. É uma es pé cie de ”faça o que eu digo, não faça o
que eu faço“. Por isso, a im por tân cia da apro va ção
des tes dois re que ri men tos, para que pos sa mos de ba -
ter este as sun to, mo bi li zar o Par la men to, mo bi li zar a
Na ção e cons tru ir, com o Exe cu ti vo, uma res pos ta fir-
me e cla ra em re la ção a um tema im por tan te como
este, que afe ta o em pre go no nos so País, afe ta as di-
vi sas, tão ne ces sá ri as à ma nu ten ção da es ta bi li da de
eco nô mi ca.

É esse o meu en ca mi nha men to, Sr. Pre si den te.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª

tem a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, é de mu i ta im-
por tân cia a apro va ção des te re que ri men to, e tra ta-se
de uma ques tão su pra par ti dá ria. Tan to a base do Go-
ver no quan to a Opo si ção pre ten dem dis cu tir a ma té -
ria, pela sua re le vân cia, com os dois Mi nis tros. E im-
por tan te o Go ver no bra si le i ro e o Con gres so to ma rem 
um po si ci o na men to duro so bre essa ques tão, não es-
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pe ci fi ca men te so bre a ques tão do aço, mas so bre a
re la ção co mer ci al, co bran do in clu si ve da OMC um
po si ci o na men to. 

Não vou me es ten der – já fa lei an te ri or men te so-
bre a ma té ria –, mas en ca mi nho fa vo ra vel men te ao
re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção os re que ri men tos.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Os Re que ri men tos nºs 53 e 54, de 2002, es tão
apro va dos.

A Mesa to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as
para cum prir a de li be ra ção do Ple ná rio. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 55, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 4, de 2002 (nº 4.476/2001, na Casa de
ori gem), que acres cen ta in ci sos aos arts. 10 e 11 da
Lei nº9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que es ta be -
le ce as di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 6 de mar ço de 2002. – Edu-
ar do Su plicy – Carr los Wil son – Fran ce li no Pe re i -
ra – Ge ral do Melo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esse
re que ri men to será vo ta do após a Ordem do Dia, na
for ma do dis pos to no art. 340, in ci so II, do Re gi men -
to Inter no.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

Ofí cio GLC nº 011/02

Bra sí lia, 5 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral,

Nos ter mos do § 2º do art. 4º do Re gi men to Co-
mum, al te ra do pela Re so lu ção nº01, de 1995-CN, in-
di co o Se nhor De pu ta do Ri car do Bar ros, PPB/PR,
para subs ti tu ir o De pu ta do Sal va dor Zim bal di,
PSDB/SP, no car go de Vice-Lí der do Go ver no no
Con gres so Na ci o nal.

Na opor tu ni da de, ma ni fes to apre ço e con si de ra -
ção à Vos sa Exce lên cia.

Aten ci o sa men te, – He rá cli to For tes, De pu ta do
Lí der do Go ver no no Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção. Será fe i ta a de vi da co-
mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

São li dos os se guin tes:

Bra sí lia, 6 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 6º, do art. 65, do re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni ca mos a V. Exa,
que a Li de ran ça do Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro  –
PPB, será exer ci da pelo no bre Se na dor Luiz Otá vio, a
par tir des ta data.

Aten ci o sa men te,
Se na dor Be ní cio Sam pa io  – Se na dor Aris to ri -

des Stad ler  – Se na dor Luiz Otá vio.

Bra sí lia, 5 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Enca re ço a V. Exa, de ter mi nar que seja so li ci ta -

do ao Mi nis tro das Co mu ni ca ções ma ni fes ta ção acer-
ca do Re que ri men to nº701, de 2001, uma vez que de-
cor ri do o pra zo cons ti tu ci o nal de trin ta dias, a in for ma -
ção não te nha sido pres ta da ao Se na do Fe de ral.

Aten ci o sa men te, Osmar Dias Se na dor.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os ofí ci -

os li dos vão à pu bli ca ção. A Pre si dên cia de ter mi na à
Se cre ta ria-Ge ral que re i te re o pe di do de in for ma ção
de S. Exª, no qual faça ver a au to ri da de com pe ten te a
ne ces si da de de ser ob ser va do o pra zo cons ti tu ci o nal, 
sob pena de cri me de res pon sa bi li da de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se 
à

ORDEM DO DIA

Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 9, de 2001, que dis põe so bre o
alon ga men to de dí vi das ori gi ná ri as de cré di -
to ru ral, de que tra ta a Lei nº 9.138, de 29
de no vem bro de 1995, e dá ou tras pro vi dên -
ci as, ten do
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Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do
Con fú cio Mou ra, em subs ti tu i ção à Co mis -
são Mis ta, con clu in do pela apre sen ta ção do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de 2002,
in cor po ran do as Emen das nºs 12 e 28, e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 11, 13 a 27.

A ma té ria cons tou da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da
por fal ta de quo rum.

Dis cus são, em con jun to, da Me di da Pro vi só ria,
do Pro je to de Lei de Con ver são e das emen das, em
tur no úni co.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem tive a opor tu ni da de
de le van tar ques tão de or dem pe ran te a Pre si dên cia
do Se na dor Edi son Lo bão, que ofe re ceu as ex pli ca -
ções so bre o tema, as qua is re co lhi como nor ma ori-
en ta do ra do com por ta men to do Se na do nes te caso,
mas que não pode pre va le cer de ma ne i ra ne nhu ma,
so bre tu do con si de ran do que a Câ ma ra age di fe ren te -
men te. A Câ ma ra ig no rou, des co nhe ceu as emen das
e as pro po si ções apre sen ta das pe ran te a Co mis são
Mis ta, que não che gou a se re u nir, e o Re la tor, em
subs ti tu i ção à Co mis são, apre sen tou, no seu pa re cer, 
ma té ria nova. Quer di zer, in clu iu ma té ria es tra nha,
ma té ria que não foi ob je to de emen da na Co mis são
Mis ta.

Qu an to à tra mi ta ção, per ma ne ço na mi nha po si -
ção. Te mos que de fi nir esta ques tão. Va mos in cor rer
num erro gra ve ao apro var esta emen da des ta for ma,
por que não va mos es ta be le cer uma re gra da qui para
fren te. Isso é ruim. Se fos se Pre si den te do Se na do, eu
de vol via a ma té ria para a Câ ma ra. Não ve nham me
di zer que a Câ ma ra com por ta-se de um je i to e o Se-
na do com por ta-se de ou tro. 

Se exis te um pro je to de re so lu ção, que é o que
está ba li zan do a nos sa de ci são aqui, en tão ou a Câ-
ma ra se com por ta do mes mo je i to, ou esse pro je to de
re so lu ção do Con gres so não tem sen ti do.

Se eu fos se Pre si den te do Se na do – sem que rer 
ali men tar con fli to –, de vol via a me di da pro vi só ria para
a Câ ma ra, por que ela foi vo ta da lá em des con for mi -
da de com o pro je to de re so lu ção do Con gres so, que
está, por um acor do tá ci to, ba li zan do a nos sa con du ta 
em re la ção a esta ma té ria. 

Essa é uma de ci são da Pre si dên cia, so bre a
qual não pos so in ter fe rir, nem de se jo fazê-lo, mas
temo mu i to que, se não de fi nir mos bem as co i sas
des de o pri me i ro mo men to, o Se na do não po de rá
mais al te rar, ma ni fes tar-se ou po si ci o nar-se so bre
isso.

É re u nir o Con gres so ra pi da men te – ta re fa qua-
se im pos sí vel, her cú lea, por que é di fí cil –, para, pelo
me nos, apro var este pro je to de re so lu ção. Exis te uma
re so lu ção do Con gres so de fi nin do tra mi ta ção de me-
di da pro vi só ria. 

A ou tra al ter na ti va que ofe re ço é de i xar a me di -
da pro vi só ria tran can do a pa u ta até que o Con gres so
se re ú na e de ci da so bre o pro je to de re so lu ção, por-
que, in fe liz men te, mu i tas co i sas só são re sol vi das
quan do se cria um im pas se.

Nes te caso, não vou nem fa lar so bre o mé ri to,
por que te nho três res tri ções: pri me i ro, a si tu a ção dos
que to ma ram em prés ti mos nos fun dos cons ti tu ci o na -
is; se gun do, a si tu a ção de adim plên cia – quem nun ca
re ne go ci ou a sua dí vi da, fi cou qui e to, está como
adim plen te; quem re ne go ci ou, num es for ço para ten-
tar re sol ver a si tu a ção e não pôde pa gar de po is, está
como ina dim plen te, en tão terá uma si tu a ção van ta jo -
sa em re la ção ao ou tro; e, por úl ti mo, os re cur sos do
FAT – Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor, que en tra -
ram como com po si ção de mu i tos em prés ti mos e em
nada es tão sen do al te ra dos os pra zos e as con di ções
de fi nan ci a men to. Assim, es sas pes so as es tão sen do
pre ju di ca das.

Para mim, o mais im por tan te é a ques tão de pro-
ce di men to, de tra mi ta ção, de como o Se na do se com-
por ta em re la ção a isso. Vejo duas al ter na ti vas: a pri-
me i ra, mais ra di cal – não sou ra di cal –, eu, como Pre-
si den te do Se na do, de vol ve ria a me di da para Câ ma -
ra; a se gun da, tran car a pa u ta e con vo car uma ses são 
do Con gres so para apro var o pro je to de re so lu ção.

Era isso, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to

o Ple ná rio se ain da há quem que i ra dis cu tir a ma té ria.
(Pa u sa.)

Com a pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio e, a
se guir, a Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, eu gos ta ria de se cun dar as pa la -
vras do emi nen te Se na dor Lú cio Alcân ta ra, já que
não pos so re for çá-las, por que são for tes de ma is.

Te re mos de to mar uma pro vi dên cia com re la ção 
à tra mi ta ção des sas me di das pro vi só ri as no âm bi to
do Con gres so Na ci o nal. Com a apro va ção da emen-
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da cons ti tu ci o nal que nor ma ti zou a edi ção de me di -
das pro vi só ri as, as co mis sões mis tas en car re ga das
de apre ciá-las, de de li be rar so bre a cons ti tu ci o na li da -
de, a ju ri di ci da de, a re le vân cia e ur gên cia das ma té ri -
as, têm que se re u nir. Essa me di da pro vi só ria que
está tran can do a pa u ta do Se na do Fe de ral tem de ser
mo di fi ca da.

Con for me eu e o Se na dor Lú cio Alcân ta ra fa la -
mos, tam bém te mos de es ten der aos to ma do res de
re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is do Nor te, Nor-
des te e Cen tro-Oes te os mes mos di re i tos. Estou
apre sen tan do des ta que para que os de ve do res do
Pro gra ma de Co o pe ra ção Nipo-Bra si le i ra para o De-
sen vol vi men to do Cer ra do – Pro de cer II e III tam bém
se jam be ne fi ci a dos. 

E o que acon te ce, Sr. Pre si den te? O Re la tor da
ma té ria na Câ ma ra dos De pu ta dos apre sen tou um
pro je to de lei de con ver são, que o Se na do Fe de ral
não pode mo di fi car, po den do ape nas de li be rar a res-
pe i to das emen das a ele apre sen ta das na Co mis são
Mis ta, que nun ca se re u niu. Assim fica di fí cil!

Esta será tal vez a se gun da me di da pro vi só ria
apre ci a da pelo Se na do nos no vos mol des. Te mos de
mu dar a sis te má ti ca da apre ci a ção des ta ma té ria.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria que V. Exª e a dou ta
Mesa de li be ras sem so bre o que ire mos fa zer com
esta me di da pro vi só ria. Se exis tir acor do, va mos
apro vá-la; se não exis tir, é me lhor que ela vol te à Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Casa que não cum priu o pre ce i -
to cons ti tu ci o nal e fi cou com a ma té ria mais de 60
dias.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua

em dis cus são a Me di da Pro vi só ria nº 9, de 2001.
Com a pa la vra a Se na do ra He lo í sa He le na e,

logo em se gui da, o Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, as con si de ra ções fe i tas pe-
los Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Car los Pa tro cí nio
são ex tre ma men te im por tan tes, em bo ra não te nham
sido fe i tas como ques tão de or dem, para que, de
pron to, a Mesa as res pon des se. Fo ram fe i tas como
pre o cu pa ção, da qual com par ti lho.

Entre tan to, a par tir do mo men to em que a Co-
mis são Mis ta não se re u niu, cabe-me de fen der meu
di re i to re gi men tal de in ter vir no de ba te, tan to so li ci -
tan do des ta que para as emen das que fo ram re je i ta -
das ou apro va das pela Câ ma ra quan to por meio da

su pres são de de ter mi na dos ter mos que, de al gu ma
for ma, se co a du nem com o nos so pen sa men to.

Enten de mos que este de ba te é fun da men tal
para to dos nós que re pre sen ta mos a Fe de ra ção, por-
que te mos um com pro mis so com o País. Entre tan to,
cabe aos Par la men ta res do Nor te, Nor des te e Cen-
tro-Oes te, de uma for ma mais es pe ci al, tra tar do as-
sun to. Por quê? É do co nhe ci men to de to dos que,
com os pro gra mas PESA e Se cu ri ti za ção, hou ve a re-
pac tu a ção das dí vi das de um se tor pro du ti vo ru ral,
dos pro du to res do Sul e do Su des te. Por quê? Por-
que, quan do hou ve essa me di da pro vi só ria, as con di -
ções de re ne go ci a ção dos Fun dos Cons ti tu ci o na is
eram me lho res do que as es ta be le ci das pelo PESA e
Se cu ri ti za ção. Su pos ta men te, os Fun dos Cons ti tu ci o -
na is fo ram cri a dos para as re giões mais po bres do
País. Entre tan to, ao se tor pro du ti vo ru ral do Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te, não fo ram da das as con di -
ções para re pac tu a ção das dí vi das, o que é gra vís si -
mo. É ex tre ma men te gra ve o que acon te ceu em nos-
so País!

Então, o que es ta mos que ren do? Que se jam in-
clu í dos nes ta me di da pro vi só ria, no pro je to de con-
ver são, os Fun dos Cons ti tu ci o na is.

De po is de um gran de de ba te na Câ ma ra, fo ram
in clu í dos os Fun dos Cons ti tu ci o na is. Entre tan to, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não hou ve pa ri da -
de de tra ta men to. Do je i to que está aqui, não ser ve
para nada! Não po de mos ace i tar que, para o Sul e o
Su des te, haja re pac tu a ção de todo o sal do de ve dor;
que para as ou tras re giões, a re pac tu a ção os ci le en-
tre 15% e 35%.

Para o Nor des te, a si tu a ção é mais gra ve ain da,
por que não po de mos ace i tar que se jam re pac tu a dos
ape nas 15% do sal do de ve dor do pro du tor ru ral do
Nor des te, es pe ci al men te nos anos em que hou ve
per da de sa fra, o que ocor reu en tre 96 e 98. Então,
não pode ser!

O § 1º que tra ta dos Fun dos Cons ti tu ci o na is é
in te res san te: para as ou tras re giões do País, 35% da
par ce la paga re ce be adim plên cia. Para o Nor des te,
não. Para re pac tu ar ape nas 15% ou 35%, tem que es-
tar adim plen te.

Por tan to, Sr. Pre si den te, isso aqui não ser ve!
Por isso, é de fun da men tal im por tân cia que a Casa
es te ja vi gi lan te. Exis tem vá ri os des ta ques para emen-
das que vão ser vo ta das ago ra. A Casa tem com pro -
mis so com o País, e te nho cer te za de que os Par la -
men ta res do Sul e do Su des te se rão so li dá ri os, por-
que, se as três re giões mais po bres do País pas sam
pelo pro ble ma em re la ção ao se tor pro du ti vo ru ral, à
di na mi za ção da eco no mia lo cal, ge ra ção de em pre -
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go, ge ra ção de ren da, pro du ção de ali men tos, não po-
de mos ace i tar isso.

Assim, so li ci to a sen si bi li da de da Casa, para
que fa ça mos uma úni ca co i sa: as re giões Nor te, Nor-
des te e Cen tro-Oes te que rem, uni ca men te, o mes mo
tra ta men to dis pen sa do ao pro du tor ru ral do Sul e do
Su des te.

Não po de mos ace i tar essa me di da pro vi só ria
com as al te ra ções fe i tas pela Câ ma ra e que re mos o
mes mo tra ta men to dado às ou tras re giões do País.

O SR.PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre-
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tem toda a ra zão a
Se na do ra He lo í sa He le na quan do afir ma que esta
me di da pro vi só ria não re sol ve o pro ble ma do en di vi -
da men to ru ral. Na ver da de, Sr. Pre si den te, o Go ver no
te i ma em man ter a qual quer cus to o mon tan te da dí vi -
da dos pro du to res ru ra is. O es to que da dí vi da não
pode ser al te ra do, e é uma de ci são qua se sa gra da do
Ban co Cen tral que não se deve bu lir no es to que da dí-
vi da, é ime xí vel. Isso de cor re de uma exi gên cia do
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, a fim de que o Go ver -
no apre sen te, lá nos Esta dos Uni dos, na sede do FMI,
como pa tri mô nio do Ban co Cen tral, a dí vi da dos po-
bres pro du to res ru ra is do Nor des te, do Nor te e do
Cen tro-Oes te.

O Go ver no não ad mi te, em hi pó te se ne nhu ma,
que essa dí vi da dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, da or-
dem de R$16 bi lhões, seja al te ra da.

Ti ve mos um Pro er, Sr. Pre si den te, em que o Go-
ver no in je tou R$20 bi lhões para sal var os ban cos fa li -
dos. Foi o que o Go ver no deu aos ban cos. Ou seja, a
so ci e da de bra si le i ra fi nan ci ou a sal va ção dos ban cos. 
Por mera co in ci dên cia, o lu cro dos ban cos – o ma i or
de toda a his tó ria do País –, no Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so, foi de R$20 bi lhões, jus ta men te o
que a so ci e da de deu aos ban cos nos idos de 1996.

A agri cul tu ra, por meio dos pro du to res ru ra is,
as su me os ris cos do Bra sil, com a frus tra ção de sa-
fras, ba i xa re mu ne ra ção dos pro du tos e al tís si mos
en car gos fi nan ce i ros, pois ela é, aci ma de tudo, o se-
tor res pon sá vel pelo abas te ci men to no Bra sil. Ape sar
da ba i xa re mu ne ra ção, é o pro du tor ru ral que se sa cri -
fi ca para man ter vivo o real, a mo e da do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so.

No que se re fe re ao en di vi da men to ru ral, ape sar 
de se re co nhe ce rem al gu mas con quis tas e avan ços,
ain da per sis te a te i mo sia a que me re fe ri, de que não

se deve, de ma ne i ra al gu ma, ata car o pro ble ma do
mon tan te da dí vi da.

De que adi an ta uma me di da pro vi só ria que pre-
ten de re sol ver a dí vi da dos ru ra lis tas, dos pro du to res
ru ra is, se ela já afir ma que o pro du tor ru ral que ne go -
ci ou com o ban co – su po nha mos –, em 1995, tem vá-
ri as pres ta ções atra sa das e tem que es tar em dia com
elas? Como ele pode re ne go ci ar sua dí vi da, re es ca lo -
nar seu en di vi da men to se há uma pre mis sa, um prin-
cí pio an te ri or à ne go ci a ção, que é o de pa gar pri me i ro 
o que deve an te ri or men te para po der au fe rir os be ne -
fí ci os da me di da pro vi só ria?

Vá ri as ten ta ti vas fo ram fe i tas, no âm bi to da co-
mis são mis ta que ana li sou essa me di da pro vi só ria,
no sen ti do de mi ni mi zar esse pro ble ma. Há uma
emen da do De pu ta do Ca i a do que pro cu ra um re ba te
para com pen sar o que foi co bra do in de vi da men te
pelo Go ver no ao lon go des ses anos. O Go ver no in-
ven tou a TJLP (Taxa de Ju ros de Lon go Pra zo), que
ele vou à es tra tos fe ra os fi nan ci a men tos ru ra is. 

O Go ver no afir ma a toda hora e a todo ins tan te
que não pode dar au men to aos ser vi do res pú bli cos
fe de ra is por que não há in fla ção no Bra sil, mas no que
diz res pe i to aos con tra tos ru ra is, em bu te-se, de for ma 
in de vi da, ir re gu lar, in cons ti tu ci o nal, uma cor re ção
mo ne tá ria, que é a TJLP, que re al men te mul ti pli ca de
for ma ge o mé tri ca o mon tan te da dí vi da de cada pro-
du tor ru ral. Bas ta di zer que al guém que te nha to ma do 
em pres ta do R$20 mil por cin co anos terá sua dí vi da
to ta li za da em mais de R$50 mil. Se hou ver o ex pur go
da TJLP, a dí vi da vol ta rá para R$25 mil.

Os pro du to res, na ver da de, não de se jam a dis-
pen sa de suas dí vi das. Qu e rem um tra ta men to jus to e
ade qua do por meio do ex pur go, da ex clu são de uma
cor re ção mo ne tá ria que vem cas ti gan do o cam po,
que vem des po vo an do re giões in te i ras. No Esta do de
Ser gi pe, vá ri os Mu ni cí pi os per de ram um pou co da
sua den si da de de mo grá fi ca gra ças ao aban do no da
ati vi da de agrí co la, que se tor nou um ver da de i ro sa cri -
fí cio e um des con for to para o ho mem do cam po. 

Por isso, Sr. Pre si den te, é la men tá vel que o Pre-
si den te da Re pú bli ca bra de aos qua tro can tos que
está be ne fi ci an do os pro du to res ru ra is. Na ver da de,
aque les que ob ti ve ram em prés ti mo pelo FAT (Fun do
de Ampa ro ao Tra ba lha dor), por exem plo, de ma ne i ra
ne nhu ma fo ram con tem pla dos, es tão fora da me di da
pro vi só ria. Aque les que to ma ram fi nan ci a men to por
meio dos fun dos cons ti tu ci o na is de vem pri me i ra men -
te pa gar as pres ta ções atra sa das. Mas como eles po-
dem pagá-las? O que o Go ver no de ve ria fa zer? Inclu ir 
no mon tan te to tal da dí vi da de cada pro du tor ru ral as
pres ta ções atra sa das e pos ter gá-las. Mas não:
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tem-se de pa gar os atra sa dos por que, do con trá rio, o
Go ver no obri ga os ban cos a não ne go ci a rem.

Por isso, Sr. Pre si den te, apre sen ta mos três des-
ta ques, as sim como a Se na do ra He lo í sa He le na en tre 
ou tros Se na do res, no sen ti do da re so lu ção, que não
di ria com ple ta, mas a re du ção das di fi cul da des do
pro du tor ru ral para ne go ci ar as suas dí vi das.

Con clu in do, Sr. Pre si den te, di ria que uma de las,
que con si de ro da ma i or im por tân cia, é o re ba te, em
1994, de 40% do to tal da dí vi da, ou seja, da qui lo que,
ao lon go dos anos, a TJLP trou xe de pre ju í zo para os
pro du to res ru ra is. Isso não sig ni fi ca dis pen sa da dí vi -
da, mas, sim, re ti ra da da qui lo que foi co bra do in de vi -
da men te pelo Go ver no Fe de ral.

Assim, Sr. Pre si den te, o pro du tor ru ral que sal-
vou o real me re ce, quem sabe, a mes ma con si de ra -
ção dos ban que i ros, que ti ve ram, de gra ça, 20 bi lhões 
para sal var suas con tas, en quan to os po bres pro du to -
res ru ra is da re gião Nor des te es tão so fren do na pele
as con se qüên ci as da te i mo sia do Go ver no e da sua
fal ta de com pro mis so com o so ci al no Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
re gis tra com sa tis fa ção a pre sen ça en tre nós do Sr.
Jean Zi e gler, Re la tor Te má ti co da Orga ni za ção das
Na ções Uni das para o Di re i to à Ali men ta ção Ade qua -
da.

Pela or dem de ins cri ção, tem a pa la vra o Se na -
dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
si den te, es tou in ver ten do a or dem com o Se na dor Re-
nan Ca lhe i ros, de modo que fa la rei logo após S. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, se-
rei bre ve. Esta mos aqui pre o cu pa dos, por que essa
me di da pro vi só ria não está ma du ra. Algu mas ques-
tões aqui co lo ca das re al men te têm per ti nên cia. Se ria
o caso de nos de ter mos para ana li sá-las com mais
va gar.

Um ou tro pon to, Sr. Pre si den te. Gos ta ria de in-
vo car a ação de V. Exª como Pre si den te do Se na do
Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal. A pró pria tra mi ta -
ção da me di da pro vi só ria está ir re ver si vel men te en-
cur ra lan do o Se na do Fe de ral. A Câ ma ra es go ta o pra-
zo todo e as me di das che gam aqui para se rem vo ta -
das de afo ga di lho. Isso, sin ce ra men te, não pode con-
ti nu ar. 

Ape lo a V. Exª, às Li de ran ças, à Casa como um
todo para que pos sa mos ama du re cer mais a ma té ria
e de fi ni ti va men te dis cu tir, tam bém, as pec tos da pró-
pria tra mi ta ção das me di das pro vi só ri as, evi tan do, as-
sim, que essa me di da e ou tras que che ga ram se jam,

do dia para a no i te, apre ci a das e vo ta das em ca rá ter
de fi ni ti vo pelo Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, a Mesa es cla re ce a V. Exª, em pri-
me i ro lu gar, que está cum prin do com o de ver de de-
sobs tru ir a pa u ta do Se na do. To dos sa be mos que
quem vo tou a re so lu ção que hoje re gu la men ta a tra-
mi ta ção das me di das pro vi só ri as foi o Con gres so Na-
ci o nal, isto é, a Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do
Fe de ral. E essa re so lu ção diz que me di da pro vi só ria
tran ca o nor mal an da men to dos de ma is pro je tos, daí
por que a Mesa, em be ne fí cio da Casa e de to dos,
logo que re ce be me di da pro vi só ria, cum pre o seu de-
ver de co lo cá-la em vo ta ção, a fim de que ou tras ma-
té ri as pos sam ser vo ta das, se não va mos pas sar aqui
a vida in te i ra dis cu tin do só me di das ori un das do Po-
der Exe cu ti vo.

Nes se sen ti do, aliás, vou fa zer um ape lo ao Pre-
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so para res trin gir a
edi ção de me di das pro vi só ri as, sob pena de ter mos
que al te rar a nos sa re so lu ção ou tra vez: se toda me di -
da pro vi só ria tran car a pa u ta do Se na do como é que a
Mesa vai fa zer? Não te nho sa í da. Te nho que cum prir
a lei e va mos cum pri-la, em bo ra haja me di das pro vi -
só ri as, como essa, que es tão ca u san do mu i ta dis cus -
são na Casa – dis cus sões, aliás, jus tas. Há pe di dos
de des ta que aqui. Re ti rar da pa u ta, a Mesa não pode;
isso con tra ria o Re gi men to, a não ser pela fal ta de nú-
me ro le gal. Aí, as Li de ran ças que cu i dem do as sun to
sem que a Mesa es te ja in si nu an do nada, mas quem
fa lou está fa la do. Como é que vou fa zer? Não te nho
cul pa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Antes de fa lar
da ma té ria es pe cí fi ca, Sr. Pre si den te, que ro re gis trar
que, na mi nha óti ca, a ques tão não é se tran ca ou se
não tran ca a pa u ta. A ques tão é que as Co mis sões
Mis tas não es tão sen do ins ta la das; não está ha ven do
re u nião; e a Câ ma ra está gas tan do todo o pra zo. Vo-
tam lá, quan do tran cou a pa u ta na Câ ma ra, e já che ga 
esse pro ces so tran can do a pa u ta, no Se na do. Tal vez
te nha mos que mu dar a lei para de fi nir um pra zo na
Câ ma ra e ou tro pra zo no Se na do, para que pos sa -
mos, efe ti va men te, dis cu tir as ma té ri as, se não o pra-
zo vai ser gas to todo na Câ ma ra dos De pu ta dos e nós
fi ca re mos a re bo que, sem po der dis cu tir ma té ri as ex-
tre ma men te im por tan tes no País com esta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, o que es tou afir man do é que quem fez
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a lei fo mos nós mes mos. Se te mos que mo di fi car, va-
mos apre sen tar emen da ou fa zer ou tra re so lu ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Fa rei isso, Sr. Pre si den te.

Qu an to à ques tão abor da da pelo Se na dor Re-
nan Ca lhe i ros e tam bém pe los Lí de res dos Par ti dos
da base go ver nis ta, como o PFL e o PSDB, te nho
acom pa nhan do essa ma té ria e en ten do que ela não
está ma du ra o su fi ci en te para ser vo ta da. Exis tem
ques ti o na men tos im por tan tes a se rem fe i tos, in clu si -
ve pela Opo si ção. Por tan to, a nos sa ori en ta ção nes se 
caso, aten den do à po si ção da base do Go ver no, será
de não vo tar a pro po si ção, ou seja, en trar em obs tru -
ção para não vo tar a ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to
se as Li de ran ças se con si de ram em obs tru ção? Essa
é a úni ca ma ne i ra de re ti rar esta ma té ria da pa u ta.

Per gun to a V. Exª, como Lí der do Go ver no, Se-
na dor Ro me ro Jucá: a Ban ca da do Go ver no está em
obs tru ção?

Con sul to o Lí der do PMDB, Re nan Ca lhe i ros,
qual a po si ção do Par ti do?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, se essa é a úni ca sa í da, pode nos con si -
de rar como tal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – É a úni ca
sa í da. Não vejo ou tra al ter na ti va.

Qual o pon to de vis ta do Blo co da Opo si ção?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, o Blo co da Opo si ção quer que a ma té -
ria seja vo ta da con for me de ter mi na a le gis la ção e o
Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Qual a
po si ção do PSDB so bre o as sun to?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, o PSDB con cor da com a po si ção ex-
pres sa pelo Se na dor Ro me ro Jucá e, não ha ven do
ou tro me ca nis mo à nos sa dis po si ção, se de cla ra em
obs tru ção.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – O Go ver no está em obs tru ção, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So li ci to
ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra que ex pri ma a opi nião
do PFL.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, o PFL as su me a mes ma po si ção das
ou tras Li de ran ças que já se pro nun ci a ram.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Qual a
po si ção do PTB, Sr. Pre si den te? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) -Sr.
Pre si den te, o PTB gos ta ria de vo tar a me di da pro vi só -
ria, apre ci an do os des ta ques aqui apre sen ta dos. Já
que não há ou tro ca mi nho, es ta re mos por tan to em
obs tru ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to
o PSB.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, o nos so Lí der está em uma re-
u nião da exe cu ti va. Mas, a ori en ta ção que re ce bi do
Se na dor Ade mir Andra de e da nos sa gran de Lí der do
Par ti do dos Tra ba lha do res, ao lado do Se na dor Edu-
ar do Su plicy, é no sen ti do de que de ve mos vo tar, por-
que te mos nú me ro para ga nhar do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se-
na do res, ouvi to das as Li de ran ças. A ma i o ria se de-
cla ra em obs tru ção. Por tan to, re ti ro a ma té ria da pa u -
ta, trans fe rin do-a para ama nhã. E faço um ape lo às Li-
de ran ças da Casa para que en con trem uma so lu ção
a fim de que ama nhã pos sa mos vo tar esta ma té ria.
Acre di to que se hou ver von ta de po lí ti ca das Li de ran -
ças con se gui re mos até que haja uma even tu al mo di fi -
ca ção na Cons ti tu i ção, que tra ta da tra mi ta ção da me-
di da pro vi só ria. Então, faço um ape lo aos Srs. Lí de res
para que até ama nhã en con tre mos uma so lu ção para
vo tar esta me di da pro vi só ria que, diga-se de pas sa -
gem, é mu i to im por tan te por que ela diz res pe i to à dí-
vi da dos agri cul to res bra si le i ros.

É o se guin te o item cuja dis cus são é
adi a da:

– 1 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 9, de 2001, que dis põe so bre o alon ga men to de
dí vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que tra ta a Lei
nº 9.138, de 29 de no vem bro de 1995, e dá ou tras pro-
vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Con fú cio Mou ra, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do pela apre-
sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de
2002, in cor po ran do as Emen das nºs 12 e 28, e con-
trá rio às Emen das nºs 1 a 11, 13 a 27.

A ma té ria cons tou da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da
por fal ta de quo rum.

São os se guin tes os itens cuja apre ci a ção fica
adi a da em vir tu de da obs tru ção do Item 1, que se en-
con tra so bres tan do a pa u ta:
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– 2 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 12, de 2001, que cria o Fun do Se gu ro-Sa fra e
ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra para os agri cul to res
fa mi li a res da Re gião Nor des te e do nor te do Esta do
de Mi nas Ge ra is, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do de
ca la mi da de ou si tu a ção de emer gên cia em ra zão do
fe nô me no da es ti a gem, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i nal do Mo-
re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do
pela apre sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são
nº 2, de 2002 e con trá rio às Emen das de nºs 1 a 15,
apre sen ta das pe ran te à Co mis são.

– 3 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 12, de 2001, que abre cré di to ex tra or di ná rio,
em fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e da Inte-
gra ção Na ci o nal, no va lor de oi ten ta e seis mi lhões
de re a is, para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i -
nal do Mo re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 10, apre sen ta das pe-
ran te a Co mis são.

– 4 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 125, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, 

com bi na do com o art. 353, pa rá gra fo úni co,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº 5.526/2001, na Casa
de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, 
que, al te ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem -
bro de 1980, que dis põe so bre o Esta tu to dos Mi li ta -
res, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

A ma té ria cons tou da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da
por fal ta de quo rum.

– 5 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 28, de 2002 –

art. 336, II, com bi na do com o art. 338, IV,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 1, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 58, de 2002, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los
Ju ni or, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam-
pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi-
va len te a até cem mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID.

A ma té ria cons tou da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da
por fal ta de quo rum.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 6 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 29, de 2002 –

art. 336, II, com bi na do com o art. 338, IV,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 2, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re cer
nº 59, de 2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, com
voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos), que au to ri za 
a União a con ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex-
ter no, a ser ce le bra da en tre o Ban co Na ci o nal de De-
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES e o “Ja-
pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC”, no va lor 
equi va len te a até tre zen tos mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal.

A ma té ria cons tou da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da
por fal ta de quo rum.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 7 –

REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
20, de 2002, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, in clu são na
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Ordem do Dia do Pro je to de Lei do Se na do nº 96, de
2001, que dis põe so bre as ope ra ções com re cur sos
dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do
Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te, de que tra ta a
Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989, e dá ou tras
pro vi dên ci as, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de on tem, quan do teve sua vo ta ção adi a da por
fal ta de quo rum.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 271, de 2000 (nº 548/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Ra di o clu be Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Jus sa ra, Esta do de Go iás,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 2, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

A ma té ria cons tou da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da
por fal ta de quo rum.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 320, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 320, de 2001 (nº 768/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 5, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A ma té ria cons tou da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da
por fal ta de quo rum.

– 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 398, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 398, de 2001 (nº 740/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Trans con ti nen tal Ltda. para ex-
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia

na ci da de de Este io, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 46, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer-
nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da
por fal ta de quo rum.

– 11 –

PARECER Nº 76, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 76, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, so bre a Men sa gem nº 4, de 2002 (nº
1.441/2001, na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome do Te nen te-Bri ga de i -
ro-do-Ar Hen ri que Ma ri ni e Sou za, para exer cer o car-
go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de-
cor ren te da apo sen ta do ria do Te nen te-Bri ga de i -
ro-do-Ar João Fe lip pe Sam pa io de La cer da Ju ni or.

– 12 –

PARECER Nº 77, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 77, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, so bre a Men sa gem nº 71, de 2002 (nº 73/2002,
na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do o nome do Dou tor Re na to de La cer da Pa i va,
Juiz do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 2ª Re gião,
para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car-
go de Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga re ser va da a ju í zes
de car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta e de cor ren te
da apo sen ta do ria do Mi nis tro José Luiz Vas con ce los.

– 13 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2001
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da

Câ ma ra nº 99, de 2001 (nº 3.395/2000, na Casa de
ori gem), que au to ri za do a ção de imó vel de pro pri e da -
de do Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.294, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to -
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.
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– 14 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção 

nºs 12, de 2000, e 14, de 2001)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja-
der Bar ba lho, que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(al te ra ção dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas e a
ex tin ção do pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria de
con vo ca ção ex tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, fa vo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de das
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

– 15 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção 

nºs 3, de 2000, e 14, de 2001)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 12, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de fun ci o na -
men to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar o re ces so
cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1º de ja ne i ro e es-
ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do
por re so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem pla rá
pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

– 16 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção 

nºs 3 e 12, de 2000)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 14, de

2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma-
gui to Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, para re du zir o pe río do de re ces so do Con gres so
Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

– 17 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 379, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 379, de 2001 (nº 940/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ale gre te, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 8, de 2002, da Co mis são 
de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer nan des.

– 18 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 387, de 2001 (nº 718/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Po si ti va
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 10, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

– 19 –

REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001
Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº

754, de 2001, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, so-
li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, a dis pen sa do pa re -
cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de 2001,
de sua au to ria, cujo pra zo se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 28 de fe ve re i ro úl ti mo, quan-
do teve sua vo ta ção adi a da para hoje.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 56, DE 2002

Nos ter mos do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com bi na do com o art. 397, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, re que i ro que o Sr. Mi nis tro de Esta-
do da Sa ú de, seja con vo ca do a pres tar es cla re ci men -
tos ao Ple ná rio des ta Casa Par la men tar, so bre a real
si tu a ção da epi de mia de den gue que as so la o país,
apre sen tan do, de for ma cla ra e de ta lha da, as me di -
das efe ti vas de com ba te à en fer mi da de que fo ram e
es tão sen do ado ta das pelo Go ver no Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

A na ção bra si le i ra está en fren tan do uma gra vís -
si ma epi de mia de den gue que já pro vo cou a mor te de
mais de 30 pes so as nes te ano, em vá ri os es ta dos da
fe de ra ção, es pe ci al men te no Rio de Ja ne i ro e Per-
nam bu co. Por esta ra zão, é fun da men tal que o Sr. Mi-
nis tro de Esta do da Sa ú de com pa re ça à esta Casa
para pres tar es cla re ci men tos ao nos so povo da real
si tu a ção des ta epi de mia e das ações efe ti vas que fo-
ram ou es tão sen do im ple men ta das pelo Go ver no Fe-
de ral no com ba te à do en ça.

Sala das Ses sões, 6 de mar ço de 2002. – Car-
los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esse
re que ri men to será pu bli ca do e in clu í do na Ordem do
Dia, opor tu na men te, nos ter mos do art. 255, in ci so
II, alí nea ”c", item 9, do Re gi men to Inter no.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre-
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra pela or dem ao Se na dor Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, che ga mos a um im pas se em re la ção
a essa me di da pro vi só ria. Apre sen tei à Mesa um des-
ta que em re la ção à Emen da nº 26, em fun ção da pre-
ca ri e da de do mo men to que es ta mos vi ven do re la ti va -
men te a esse tema. É um as sun to de li ca do. A ma té ria
be ne fi cia, sim, al guns pro du to res, mas ou tros não es-
tão sen do be ne fi ci a dos. Enten de mos que o as sun to
deve ser me lhor dis cu ti do. A po si ção dos Par ti dos foi
a de se co lo ca rem em obs tru ção para, ima gi no eu,
en con trar um ca mi nho a fim de que pos sa mos vo tar
aqui lo que pos sa ser exe qüí vel e que pos sa aten der à
ex pec ta ti va dos pro du to res ru ra is e, na tu ral men te, da
so ci e da de bra si le i ra. Espe ra mos que, com a atu a ção
se re na de V. Exª, pos sa mos en con trar, nas pró xi mas
ho ras, al ter na ti vas para aten der àqui lo que seja do in-
te res se de to dos.

A mi nha emen da se re fe re ao Pro de cer, um
gran de pro gra ma de de sen vol vi men to da agri cul tu ra,
que tem re cur sos ja po ne ses e aten de di re ta men te ao
Cen tro-Oes te e par te do Nor des te. Isso tem de ser
ana li sa do de ma ne i ra mu i to co e ren te, fir me e, prin ci -
pal men te, se re na, por que se não mi lha res de pro du to -
res se rão pre ju di ca dos. Esse é o mo men to de se cor-
ri gir aqui lo que even tu al men te não foi bem dis cu ti do
ou bem ava li a do, na Câ ma ra dos De pu ta dos. Nós,
Se na do res, não ti ve mos opor tu ni da de de par ti ci par
do pro ces so de dis cus são até o mo men to em que
aqui che ga mos. Tal vez isso te nha de ser re a va li a do e
re vis to para vo tar mos cons ci en te men te, es co lhen do
aqui lo que seja o me lhor para o País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Arlin do Por to, ten do sido Mi nis tro da Agri cul tu ra, V.
Exª é um ex pert no as sun to. Peço-lhe en ca re ci da -
men te que pro cu re se re u nir com as Li de ran ças da
Casa a fim de que pos sa mos en con trar a me lhor so lu -
ção que faça jus ti ça à clas se pro du to ra do País. Essa
me di da pro vi só ria nos dá essa opor tu ni da de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Re nan Ca lhe i ros, como
Lí der, por 20 mi nu tos, nos ter mos do art. 14, in ci so II,
alí nea ”b“, do Re gi men to Inter no.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, ao res pon der a uma con sul ta
so bre co li ga ções para as ele i ções des te ano, o Tri bu -
nal Su pe ri or Ele i to ral sur pre en deu o ce ná rio po lí ti co
na ci o nal. O fato é que a Lei n.º 9.504 con ser va ri go ro -
sa men te a mes ma re da ção, mas, pelo en ten di men to
da ma i o ria dos Mi nis tros do TSE, o que va leu para as
ele i ções ge ra is de 1998, sob a in sus pe i ta chan ce la da
Jus ti ça Ele i to ral, não vale mais. Na que las ele i ções os
Par ti dos pu de ram se co li gar di fe ren te men te no pla no
na ci o nal e no pla no re gi o nal. Di an te de uma Na ção
atô ni ta, as re gras do jogo ago ra são ou tras; mu da ram
de re pen te. 

Num pas se de má gi ca, Sr. Pre si den te, o TSE
de sa pro pri ou as fun ções do Le gis la ti vo e, com isso,
des pre zou a von ta de po lí ti ca da ma i o ria, pos tu la do
do re gi me de mo crá ti co. Tra tan do do tema, o ci en tis ta
po lí ti co Sér gio Abran ches es cre veu ma gis tral pá gi na,
ad ver tin do que, numa de mo cra cia, só o Le gis la ti vo
pode fa zer re for ma po lí ti ca. 

As ali an ças par ti dá ri as para as ele i ções pre si -
den ci a is e es ta du a is des te ano ape nas se rão pos sí -
ve is se es ti ve rem vin cu la das en tre si, ou seja, nas ele-
i ções es ta du a is, os Par ti dos po lí ti cos es ta ri am obri-
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ga dos a ob ser var as mes mas co li ga ções for ma das
para o ple i to pre si den ci al. Inven ta ram prá ti ca nova,
em to tal des com pas so com o art. 6º da Lei n.º 9.504 e
o art. 86 do Có di go Ele i to ral. De se jam em pur rar aos
Par ti dos po lí ti cos um ab sur do mo de lo res tri ti vo que
não se har mo ni za com a li ber da de da for ma ção de
co li ga ções pre co ni za da na lei e apli ca da em 1998.

O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral con sa grou esse
en ten di men to no § 1º do art. 4º da Re so lu ção n.º
20.993, edi ta da na ses são de on tem, 5 de mar ço. Na
ver da de, o § 1º do art. 4º da Re so lu ção do TSE re vo ga 
o art. 6º da Lei n.º 9.504 e ja ma is po de ria fazê-lo.

Essa no vi da de é, sob to dos os as pec tos, de sas -
tro sa; um ver da de i ro re tro ces so.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Peço a aten ção da Casa, pois
há ora dor na tri bu na.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, foi im pos ta de sú bi to, ao ar re pio do pac to
fe de ra ti vo, sem ob ser var a anu a li da de da lei ele i to ral
e com um qua dro de fi li a ções par ti dá ri as já de fi ni do.
Pro mo veu a mais ab so lu ta in se gu ran ça ju rí di ca nas
re la ções ele i to ra is e par ti dá ri as.

Cor re mos o ris co de vol tar ao so bres sal to das
re gras im per ma nen tes, a mu dar a cada ele i ção. Essa
in fe liz con jun tu ra che i ra a ini ci a ti va de ou tros tem pos.
Tur va ram o ho ri zon te. A in ven ção nor ma ti va pro du zi -
da trou xe ins ta bi li da de ao sis te ma. Nada é pior do que
a in cer te za. A in se gu ran ça ju rí di ca é per ni ci o sa à pró-
pria de mo cra cia.

Aliás, é bom lem brar que foi exa ta men te em
nome da se gu ran ça ju rí di ca que se es ta be le ceu o art.
16 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o qual dis põe que a lei
que al te rar o pro ces so ele i to ral só en tra rá em vi gor na
data de sua pu bli ca ção, não se apli can do a ele i ções
que ocor ram até um ano da data de sua vi gên cia.

A Lei n.º 9.504 foi edi ta da em 1997 com o ob je ti -
vo de dar fim ao há bi to ma ro to de mo di fi car as nor mas 
ele i to ra is a cada ple i to. Esta, Sr. Pre si den te, se ria a
ter ce i ra ele i ção re a li za da sob a sua dis ci pli na. O cur-
so de aper fe i ço a men to de mo crá ti co, por tan to, foi in-
ter rom pi do.

Jo sap hat Ma ri nho, que tan to nos hon rou com a
sua com pa nhia nes ta Casa da Fe de ra ção, ano ta que
”o re gi me es ta be le ci do na Cons ti tu i ção é o de não ad-
mi tir mu dan ças no pro ces so ele i to ral por meio de lei
no mes mo ano da ele i ção“. Ba se a do nes sa pre mis sa,
o ilus tre ju ris ta ba i a no con clui com acu i da de que, ”se
o le gis la dor não pode cri ar lei mo di fi ca ti va de pro ces -
so ele i to ral para vi ger até um ano da data de sua pu-
bli ca ção, é ló gi co – dis se Jo sap hat – que a Jus ti ça

Ele i to ral não terá le gi ti mi da de para fazê-lo por qual-
quer de seus ór gãos“.

Na prá ti ca, Sr. Pre si den te, o Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral, que bons ser vi ços pres tou e pres ta à de mo -
cra cia, atra ves sou a com pe tên cia do Con gres so Na-
ci o nal ao nor ma ti zar a seu ta lan te ma té ria ain da em
dis cus são no Par la men to. O Se na do já ha via vo ta do
15 itens da re for ma po lí ti ca que atu al men te tra mi ta na
Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Res pe i to as ma ni fes ta ções do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral. Po rém, Srs. Se na do res, es tou con vic to de
que ne nhum ou tro Po der está au to ri za do a dis por da
com pe tên cia le gis la ti va do Con gres so Na ci o nal. Não
é sem mo ti vo que a Cons ti tu i ção Fe de ral au to ri za o
Con gres so Na ci o nal a edi tar de cre to le gis la ti vo para
ze lar pela pre ser va ção de sua com pe tên cia le gis la ti -
va em face da atri bu i ção nor ma ti va dos ou tros Po de -
res. É o caso. A lei é da es sên cia do Po der Le gis la ti vo.
É ele que vota as re gras que for mam a or dem ju rí di ca. 
Por sua vez, a atri bu i ção re gu la men tar con fe ri da aos
ou tros Po de res não é um che que em bran co para ino-
var a le gis la ção. Se o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ex tra -
po lou as suas atri bu i ções, como re al men te acon te -
ceu, pre ci sa mos usar to dos os me i os le gí ti mos e
cons ti tu ci o na is para im pe dir que a ”ver ti ca li za ção das
co li ga ções“ te nha vi gên cia nas ele i ções de ou tu bro
vin dou ro, ino van do a lei ele i to ral e tor nan do con fu so
um sis te ma que exi ge ma i or cla re za. A obs cu ri da de é
o re i no dos que pre ci sam das som bras. 

Sr. Pre si den te, algo tem de ser fe i to, e nes te mo-
men to é fun da men tal agir com bom sen so, com equi-
lí brio, com se re ni da de, sem ab di car da ho nes ti da de
de prin cí pi os. Dis cur sos che i os de ra i va e trans bor -
dan do in to le rân cia ja ma is re sol ve ram os pro ble mas;
pelo con trá rio, os tor nam mais gra ves. Ra di ca li zar se-
ria a ati tu de mais ób via e fá cil, mas nem aju da o País
nem re fle te o in te res se na ci o nal. Po lí ti ca não pre su -
me a ine xis tên cia de con fli tos, mas a ca pa ci da de de
re sol vê-los ci vi li za da men te. O Bra sil não é um Esta do 
uni tá rio, há uma Fe de ra ção, e por ela é que va mos lu-
tar. Nes te pon to, re gis tro o bri lhan tis mo e a lu ci dez do
voto ven ci do do Mi nis tro Se púl ve da Per ten ce que re-
co nhe ceu a au to no mia das cir cuns cri ções ele i to ra is
como ele men to fun da ci o nal do fe de ra lis mo. 

O Se na do da Re pú bli ca dá, sem dú vi da, o pri-
me i ro pas so para en con trar uma so lu ção cons ti tu ci o -
nal que re sol va o pro ble ma a par tir da no ção dos li mi -
tes dos po de res do Esta do. Per ce bo, la men ta vel men -
te, com apre en são, que cer tos Par la men ta res se en-
ten dem be ne fi ci a dos e fe cham os olhos para a de mo -
cra cia, es que cen do que a com pe tên cia le gis la ti va é a
ra zão de exis tir do Con gres so Na ci o nal. 
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Este mo men to exi ge re fle xão so bre o que deve
ser fe i to. O Con gres so Na ci o nal não pode fi car pas si -
vo, iner te, alhe io aos acon te ci men tos, sob pena de se
ames qui nhar. O País es pe ra de nós a in tran si gen te
de fe sa da com pe tên cia le gis la ti va e da de mo cra cia.
Cres ce aos olhos da Na ção a nos sa res pon sa bi li da -
de; even tu a is di fe ren ças no cam po po lí ti co não po-
dem nos le var ao im pon de rá vel. A so ci e da de não en-
ten de ria, nem per do a ria isso.

Não es tou, Sr. Pre si den te, in di vi du a li zan do uma
re sis tên cia. Re fli to como Lí der do PMDB – e esse é o
meu pa pel – o pen sa men to ma jo ri tá rio da nos sa Ban-
ca da. Admi nis trar a com ple xi da de de emo ções e in te -
res ses que en vol vem a dis pu ta pelo po der po lí ti co é o
gi gan tes co de sa fio que o des ti no im põe a to dos nós
nes te mo men to de per ple xi da de. 

Se te mos a exa ta no ção dos nos sos li mi tes e
das nos sas res pon sa bi li da des, sa be mos que não po-
de mos pe car pela in de ci são. Con vo co to dos, por tan -
to, que nos as sis tem pela TV ou nos ou vem pelo rá dio 
a re fle tir so bre a ques tão.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Con ce do um apar te a V. Exª, Se na dor Ger son Ca ma -
ta.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Ilus tre Lí-
der Re nan Ca lhe i ros, que ria, pri me i ro, cum pri men -
tá-lo pelo pro nun ci a men to no qual V. Exª ex pres sa a
idéia, o pen sa men to da qua se to ta li da de dos mem-
bros do PMDB. E V. Exª põe o dedo exa ta men te em
dois pon tos que con si de ro fun da men ta is: pri me i ro,
cor re pe ri go a de mo cra cia, quan do quem re gu la men -
ta lei, ou a in ter pre ta, pas sa além dela; ou ocor re uma
cri se en tre Po de res, quan do um Po der as su me as
fun ções do ou tro. V. Exª as si na la ní ti da e cla ra men te
isso.

O Con gres so já es ta va le gis lan do a ma té ria, e
en ten do que um dia terá que ser as sim. De re pen te,
en tão, por meio de uma nor ma ti za ção para as ele i -
ções, um tri bu nal pas sa além da lei e in ter põe uma
nova exi gên cia, sem per ce ber que as co li ga ções não
se for mam nas con ven ções. Ao lon go dos man da tos,
as co li ga ções vão-se for man do na tu ral men te e são
sa cra men ta das nas con ven ções. Então, mu i tos des-
ses en ten di men tos en tre par ti dos, ob je ti van do che ga -
rem jun tos ao pro ces so ele i to ral, já es ta vam pron tas e
vi nham se cris ta li zan do du ran te qua tro anos. Qu an do
da apro va ção da que la lei de 1997, es ta be le ceu-se
que, no ano da ele i ção, nem o Le gis la ti vo pode, quan-
to mais um tri bu nal. V. Exª en fa ti za esse pon to, ci tan -

do nos so ex-co le ga Jo sap hat Ma ri nho. Na con ven ção
ape nas se sa cra men ta o que vi nha se for man do du-
ran te o tem po. Ou seja, o pro ces so ele i to ral so fre um
cor te abrup to, e, de re pen te, todo o pro ces so fica tur-
va do e numa si tu a ção im pon de rá vel. Não sa be mos o
que vai ocor rer. Obser va mos, por exem plo, co li ga -
ções pra ti ca men te pron tas de can di da tos que já per-
cor ri am jun tos os Mu ni cí pi os, vi si tan do pre fe i tos, e,
de re pen te, a si tu a ção é in ter rom pi da. De ve ría mos
en con trar uma for ma, ou por meio des ta Casa, ou por
meio do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ou pela opi nião de
V. Exª, pelo de cre to le gis la ti vo, sem fe rir. Mas que se
vol te àqui lo que nor ma ti va men te vi nha ocor ren do,
com lon gos en ten di men tos que se pro ces sa vam e
que fo ram ago ra in ter rom pi dos. Cre io que quem in ter -
pre tou não per ce beu isso na po lí ti ca. Enten deu que
só na con ven ção se for ma li za a união dos par ti dos.
Não é isso. É um pro ces so na tu ral que ocor re nas dis-
cus sões, nos en ten di men tos, em idéi as e po si ções
idên ti cas que par ti dos di fe ren tes de fen dem e que os
ju ris tas do TSE não con se gui ram en ten der e in ter pre -
ta ram de ma ne i ra er rô nea. Cum pri men tos a V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Incor po ro com sa tis fa ção o in te li gen te apar te de V.
Exª ao meu dis cur so. 

Sr. Pre si den te, há pelo me nos qua tro pro pos tas
para con tor nar o pro ble ma: emen da cons ti tu ci o nal,
ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de, o de cre to le gis -
la ti vo ora pro pos to ou mes mo uma lei in ter pre ta ti va
do art. 6º da Lei nº 9.504.

A da emen da cons ti tu ci o nal en fren ta, sem sub-
ter fú gio – é im por tan te que se diga –, gra ves obs tá cu -
los. É com pli ca da por dois mo ti vos mu i to cla ros: pri-
me i ro, por que re pe te o ca su ís mo que se de se ja evi-
tar; se gun do por que exi ge quo rum di fe ren ci a do para
a sua apro va ção.

A ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de pa re ce
viá vel, tam bém. Vá ri os par ti dos po lí ti cos, in con for ma -
dos com a re pen ti na mu dan ça das re gras e da prá ti ca
da ele i ção, já ma ni fes ta ram que irão ma ne já-la.

A hi pó te se da lei in ter pre ta ti va é viá vel, pois
ape nas re a fir ma ria o prin cí pio sem al te rar a lei no ano
ele i to ral. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral já fir mou en ten -
di men to so bre a le ga li da de des sa pro pos ta ao exa mi -
nar a ADIn 354-2, do Dis tri to Fe de ral.

Des se con tex to, Sr. Pre si den te, o de cre to le gis -
la ti vo tam bém emer ge como uma so lu ção para pre-
ser var a ori gi na li da de da lei e com ba ter o ca su ís mo. É
rá pi do, pos sui res pal do cons ti tu ci o nal e sus pen de,
sem dú vi da, os efe i tos do ato nor ma ti vo ile gí ti mo sem
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ca u sar tu mul to na har mo nia dos Po de res. É uma so lu -
ção ex clu si va men te do Con gres so Na ci o nal.

Tra ta-se de uma es pé cie nor ma ti va que tem
como con te ú do as ma té ri as de com pe tên cia ex clu si -
va do Con gres so Na ci o nal, re la ci o na das no art. 49 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. A ini ci a ti va pode ser de de pu ta -
do ou se na dor e a apro va ção se dá por ma i o ria sim-
ples. A pro mul ga ção é fe i ta pelo Pre si den te do Se na -
do Fe de ral.

José Cre tel la Jú ni or as si na la que o de cre to le-
gis la ti vo é um ato ma te ri al do Po der Le gis la ti vo e, por
isso, do ta do de es pe ci fi ci da de ju rí di ca sub je ti va, pelo
que dis pen sa co la bo ra ção do Po der Exe cu ti vo.

O meu con ter râ neo Pon tes de Mi ran da ano tou
em sua obra que os de cre tos le gis la ti vos são as leis
que a Cons ti tu i ção não exi ge re mes sa ao Pre si den te
da Re pú bli ca para san ção.

O Pro fes sor Orlan do So a res ob ser va que a
Cons ti tu i ção enu me ra exa us ti va men te as ma té ri as
que são ob je to dos de cre tos le gis la ti vos, ao de fi nir os
atos da com pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o -
nal.

O aca ta do ju ris ta Ives Gan dra afir ma, em tom
ca te gó ri co, que os de cre tos le gis la ti vos re pre sen tam,
en quan to ve í cu los pró pri os, a di fu são nor ma ti va do
Le gis la ti vo, sem ne nhu ma in ter fe rên cia dos ou tros
Po de res.

Uma ati tu de do Par la men to, via de cre to le gis la ti -
vo, an tes de abrir uma cri se en tre os Po de res, sem
dú vi da for ta le ce a de mo cra cia. É o Esta do fun ci o nan -
do com o sis te ma de fre i os e con tra pe sos pre vis tos na
Lei Fun da men tal. Só o po der li mi ta o po der.

É as sim que fun ci o na, por exem plo, quan do o
Exe cu ti vo veta uma lei; é as sim, quan do o Par la men to 
der ru ba um veto pre si den ci al. É as sim quan do o Ju di -
ciá rio de cla ra in cons ti tu ci o na li da de de uma lei. E é
as sim quan do o Po der Le gis la ti vo pro mul ga de cre to
le gis la ti vo para ze lar pela sua com pe tên cia le gis la ti -
va.

A com pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o -
nal de ze lar pela pre ser va ção da sua com pe tên cia le-
gis la ti va, em face da atri bu i ção nor ma ti va dos ou tros
po de res, é cri a ção da Car ta Po lí ti ca de 1988 e pode
ser ve i cu la da, sem dú vi da, por de cre to le gis la ti vo.
Entre tan to, essa hi pó te se, até o pre sen te mo men to,
não foi uti li za da. Mas, para lem brar o ver so de um po-
e ta fa mo so, o ca mi nho se faz ao ca mi nhar. É uma nor-
ma sá bia quan do ad mi te que, às ve zes, um Po der, a
pre tex to de exer cer a atri bu i ção nor ma ti va a ele con-
fe ri da, ex tra po la e cria lei. Essa hi pó te se jus ti fi ca o de-
cre to le gis la ti vo.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Ouço V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Lí der
Re nan Ca lhe i ros, V. Exª, nes ta tar de, abor da um tema
que cons ti tui uma in ter ro ga ção na ci o nal. Aba lou todo
o sis te ma po lí ti co bra si le i ro a de ci são do TSE de ver ti -
ca li zar as co li ga ções.

A per gun ta que se faz é que é uma in ter pre ta ção 
cons tru í da pelo ór gão com pe ten te, o TSE, a par tir do
art.17, in ci so I, da Cons ti tu i ção em vi gor. Até aí essa
in ter pre ta ção em si mes ma se ria ina ta cá vel, por que é
da com pe tên cia ex clu si va do Po der Ju di ciá rio in ter -
pre tar e apli car a lei. To da via, pa re ce-me que há um
pon to que tam bém é in ques ti o ná vel, e não pos so de i -
xar de acen tu ar que se tra ta de uma cláu su la pé trea,
ins cul pi da no art. 16 da mes ma Car ta Mag na em vi-
gor, quan do ex pres sa men te es ta be le ce que a lei que
al te rar o pro ces so ele i to ral en tra rá em vi gor na data
de sua pu bli ca ção, não se apli can do à ele i ção que
ocor ra até um ano da data da sua vi gên cia. Ora, o que
quer o le gis la dor? Quer pre ser var a so ci e da de de mu-
dan ças brus cas que que brem a or dem, as re gras
cons ti tu í das; quer es ta be le cer a tran qüi li da de, a se-
gu ran ça para a ele i ção e para o ele i tor, o ci da dão que
vai for man do seus con ce i tos den tro de re gras pré via
e so li da men te es ta be le ci das. E o que faz ago ra a re-
so lu ção do TSE? Ino va, re vo lu ci o na, mo di fi ca subs-
tan ci al men te tais re gras. Assim, o qua dro, que ofe re -
cia essa es ta bi li da de, ga ran tia e se gu ran ça para a so-
ci e da de, de re pen te en tra em pa ra fu so. Essas mo di fi -
ca ções al te ram, pro fun da e ra di cal men te, as re gras
do jogo, o que é in con ce bí vel den tro de uma re gra
ma i or da Cons ti tu i ção. Qu an do o le gis la dor aqui es ta -
be le ceu o in ter reg no mí ni mo de um ano para não ha-
ver al te ra ção le gis la ti va, al te ra ção nor ma ti va – por-
que aqui a re so lu ção as su me for mal men te um con te -
ú do nor ma ti vo e, con se qüen te men te, le gis la ti vo. Falo
não só no sen ti do am plo e for mal, mas tam bém no
sen ti do ma te ri al. Sen do as sim, no bre Lí der, não se
pode mo di fi car. O Con gres so se le gi ti ma em co i bir
essa ex tra va gân cia, esse ex ces so, essa vi o lên cia a
uma nor ma, a qual re pu to pé trea, ins cul pi da na Cons-
ti tu i ção. Aqui te mos que pre ser var esse prin cí pio. Não
se pode me xer – usan do lin gua gem co lo qui al – em re-
gras já pos tas no pra zo de até um ano an tes da ele i -
ção. Ora, fal tam ape nas sete me ses para o ple i to.
Alte rar nes te mo men to é in tro du zir a in tran qüi li da de,
a in se gu ran ça, a ins ta bi li da de e, por que não di zer, a
bal búr dia e o caos no pro ces so ele i to ral. Por isso, V.
Exª tem ra zão. Con cor do, em prin cí pio, que são qua-
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tro as pro vi dên ci as, já acen tu a das por V. Exª. No en-
tan to, cre io que po de ría mos ten tar a via mais fá cil
para o Con gres so: o de cre to le gis la ti vo, que é mais
ágil e exi ge um quo rum me nor. Se, re al men te, o Con-
gres so não pode co i bir ne nhum ex ces so, seja do Po-
der Exe cu ti vo ou do Po der Ju di ciá rio, a nor ma da
Cons ti tu i ção é le tra mor ta. Andou mal o TSE, não no
con te ú do, não no mé ri to, mas no tem po. Há in tem pes -
ti vi da de: o ti ming não é pró prio. Con se qüen te men te,
nós, como Con gres so, que in ter pre ta mos a von ta de
po pu lar, de ve re mos to mar as pro vi dên ci as ne ces sá ri -
as, to das quan to ca bí ve is, para man ter viva a nor ma
ins cri ta no art. 16 da Cons ti tu i ção. Não se pode mo di -
fi car as re gras do jogo en quan to está em an da men to
o pro ces so ele i to ral. Essa é a ques tão. Isso me pa re -
ce li ne ar. Con tra isso não há o que di ver gir, por que é o
ób vio e, di an te do ób vio, não te mos se não que nos
cur var. Não há o que fa zer di an te des sa ino va ção bru-
tal que ins ta u rou a in tran qüi li da de no pro ces so ele i to -
ral, se não a re a ção do Con gres so, como pro põe V.
Exª, por to das as me di das. E eu já me in cli no pela
mais fá cil, que deve ser su fi ci en te.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agra de ço o in te li gen te apar te de V. Exª e in cor po ro-o,
com mu i ta sa tis fa ção, ao meu pro nun ci a men to.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na -
dor Re nan Ca lhe i ros, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Con ce do o apar te ao Se na dor José Fo ga ça.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Obri ga -
do, Se na dor Re nan Ca lhe i ros. Antes de mais nada,
con cor do com V. Exª em to das as pre mis sas que uti li -
zou da tri bu na, ar gu men tan do, como sem pre, com pe -
ten te men te e com bri lhan tis mo. Acres cen to ain da a
mi nha con vic ção de que há um erro ful cral, por par te
de quem as sim en ten de: o da su po si ção de que a ver-
ti ca li da de, a de fi ni ção po lí ti ca e a ri go ro sa con sis tên -
cia ide o ló gi ca dos Par ti dos de pen dem ex clu si va men -
te dos seus epi só di os ele i to ra is. É um erro cras so;
uma pro fun da in com pre en são da po lí ti ca no seu sen-
ti do su pe ri or. Nes se caso, tra ta-se de ima gi nar que
um Par ti do pos sa fa zer co li ga ções as mais es ta pa fúr -
di as, in co e ren tes e ini ma gi ná ve is pe ran te sua his tó -
ria. Mas, se a cú pu la fi zer a co li ga ção, todo o Par ti do
nas 27 Uni da des da Fe de ra ção, nos 8,5 mi lhões de
qui lô me tros qua dra dos do País, terá que se sub me ter
a uma co li ga ção ab sur da, es ta pa fúr dia, in co e ren te,
iló gi ca e con trá ria à his tó ria do Par ti do. Veja V. Exª
que, nes te caso, não se está cu i dan do de con sis tên -
cia par ti dá ria, mas de ga ran tir que as de ci sões de
cima se jam des pe ja das so bre os que es tão em ba i xo.

É isso que a de ci são do TSE está ga ran tin do. Nada
mais, Se na dor! A de ci são não cu i da da na tu re za da
co li ga ção. Se um Par ti do de ex tre ma es quer da co li -
gar-se a um Par ti do de ex tre ma di re i ta, a lei não ob je -
ta isso; ao con trá rio, a lei pas sa a obri gar que essa in-
co e rên cia, esse ab sur do, essa bru ta li da de con tra a
his tó ria de cada um dos dois Par ti dos se per pe tue,
sen do des pe ja da so bre to das as de ma is sec ções
par ti dá ri as em cada um dos Esta dos bra si le i ros. Isso
é pro fun da men te an ti de mo crá ti co! Isso não é de mo -
crá ti co! E veja V. Exª que os ar gu men tos to dos uti li za -
dos para apli car essa re gra fo ram ba se a dos na idéia
de que a Cons ti tu i ção in di ca que os Par ti dos de vam
ter ca rá ter na ci o nal. Mu i to bem! Há 14 anos a Cons ti -
tu i ção está em vi gên cia. São 14 anos da data em que
foi pro mul ga da. Du ran te 14 anos, essa re gra não foi
per ce bi da. Du ran te 14 anos, vi go rou a li ber da de, a
au to no mia dos Par ti dos, o di re i to de es co lha, o li vre
cri té rio de ado ção de co li ga ções. Só ago ra, 14 anos
de po is, qua se na vés pe ra de uma ele i ção, essa re gra
é des co ber ta, é ti ra da da man ga da ca mi sa. São no-
ções com ple ta men te in com pre en sí ve is. A Lei Ele i to -
ral nº 9.504 diz, no seu art. 6º – que tam bém ser viu de
base para a for mu la ção da in da ga ção di ri gi da ao TSE
– que aos Par ti dos é fa cul ta do co li gar-se den tro da
mes ma cir cuns cri ção ele i to ral e só en tão as re gras de
vin cu la ção são apli cá ve is. Per gun to a V. Exª: Os can-
di da tos a De pu ta do Fe de ral e os can di da tos a Go ver -
na dor es tão den tro da mes ma cir cuns cri ção ele i to ral
do can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca? Se os can-
di da tos a Go ver na dor e se os can di da tos a De pu ta do
Fe de ral es tão den tro da mes ma cir cuns cri ção ele i to -
ral do can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca, Se na -
dor Re nan Ca lhe i ros, um ce a ren se ou um ala go a no
po de ria vo tar num can di da to ao Go ver no do Rio
Gran de do Sul, um ci da dão per nam bu ca no po de ria
vo tar num De pu ta do Fe de ral do Pa ra ná e um ci da dão
ca ta ri nen se po de ria vo tar num can di da to a De pu ta do
Fe de ral do Pi a uí. Aliás, V. Exª e os de ma is sa bem que
em 1946 era des sa ma ne i ra. A cir cuns cri ção do Pre si -
den te da Re pú bli ca era a mes ma dos De pu ta dos, tan-
to que o Se na dor Ge tú lio Var gas foi ele i to não com os
vo tos dos ga ú chos, e sim com os vo tos dos bra si le i -
ros, em vá ri os Esta dos bra si le i ros. Ge tú lio re ce beu
vo tos na ci o nal men te, por que a cir cuns cri ção era a
mes ma da can di da tu ra à Pre si dên cia da Re pú bli ca
que es ta va na que le mo men to sen do apre sen ta da ao
País. Assim, já hou ve na his tó ria ele i to ral do Bra sil
épo ca em que a cir cuns cri ção do Pre si den te da Re-
pú bli ca era a mes ma dos Go ver na do res de Esta do e
de De pu ta dos Fe de ra is e de Se na do res. Des se
modo, po de ria re ce ber vo tos do País in te i ro. Quem
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fos se nome na ci o nal re ce be ria voto do Bra sil in te i ro,
por que a cir cuns cri ção era na ci o nal. Ago ra – e veja V.
Exª – não se pode ins cre ver um can di da to aqui e aco-
lá: no Dis tri to Fe de ral e no Rio Gran de do Sul; no Rio
Gran de do Sul e no Pa ra ná; no Pa ra ná ou em Ala go -
as. Então, as cir cuns cri ções são di fe ren tes. E a lei dis-
põe, ri go ro sa men te, quan do den tro da mes ma cir-
cuns cri ção. É só aí que se apli ca a vin cu la ção. É uma
ques tão de ló gi ca. Tal vez não seja uma per cep ção fí-
si ca, mas é ló gi ca. São pla nos vir tu a is e ló gi cos dis tin -
tos. Por tan to, não há va sos co mu ni can tes en tre a cir-
cuns cri ção das ele i ções na ci o na is e a das ele i ções
es ta du a is. A lei não es ta be le ce es ses va sos co mu ni -
can tes. Não se co mu ni cam. São ab so lu ta men te im-
per meá ve is en tre si do pon to de vis ta da lei. De modo,
Se na dor, que que ro fa zer o re gis tro do meu apo io aos
ar gu men tos, à po si ção ado ta da por V. Exª. Tal vez te-
nha mos to dos que aca bar achan do uma sa í da co-
mum e úni ca. Tal vez pos sa mos dis cor dar quan to às
al ter na ti vas e aos re mé di os, mas to dos con cor da mos
que isto re al men te con tra ria a Cons ti tu i ção, a lei, a
pró pria His tó ria do nos so País. Obri ga do a V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor José Fo ga ça,
que diz cla ra men te que a nor ma ti za ção au men tou
ain da mais a con fu são e que de fi ne de fato um re tro -
ces so po lí ti co, ain da mais quan do, por exem plo, não
diz o que o Par ti do po lí ti co de ve rá fa zer quan do não
apre sen tar can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca ou
quan do não se co li gar no Pla no Na ci o nal. Isso será
uma de ci são pos te ri or, o que tor na o pro ces so mu i to
mais tur vo ain da e mu i to mais in se gu ro. O Bra sil, co-
nhe ci do mun di al men te pela in se gu ran ça ju rí di ca, terá
tal vez nes se fato o seu exem plo ma i or .

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Ouço o Se na dor Anto nio Car los Va la da res e, em se-
gui da, com mu i ta sa tis fa ção, o Se na dor Ro ber to Re-
quião.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, V. Exª trou xe ao ple ná rio
do Se na do um dis cur so que es cla re ceu em por me no -
res a de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral que pe gou 
to dos os Par ti dos des pre ve ni dos e de i xou as Li de ran -
ças do Bra sil, que já es ta vam e con ti nu am ca mi nhan -
do para uma ele i ção, com ple ta men te atô ni tas. Dis cor -
reu V. Exª so bre o as sun to com mu i ta pro pri e da de. E
foi bom que as sim o fi zes se, por que mu i tas pes so as
de sin for ma das acham que aque les que di ver gem do
TSE es tão que ren do man ter o sta tus quo em be ne fí -
cio de seus pró pri os Par ti dos, sem le va rem em con si -

de ra ção a so ci e da de bra si le i ra. Não pen sam es sas
pes so as na pre ser va ção do di re i to as se gu ra do pela
Cons ti tu i ção e pe las leis vi gen tes do nos so sis te ma
ele i to ral, qual seja, o de que nada pode ser al te ra do
no ano da ele i ção. Qu al quer al te ra ção, con for me fi cou 
aqui de mons tra do de for ma cla ra pelo Se na dor Amir
Lan do e pelo Se na dor José Fo ga ça, fere fron tal men te 
a nos sa Car ta Mag na. E eu não sei, Sr. Pre si den te, eu
não sei, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, como há in ter pre -
ta ções ou tras – por par te ór gãos de co mu ni ca ção –
como a de que os Par ti dos não es tão que ren do pu re -
za ou trans pa rên cia nas suas ali an ças. Na ver da de,
con si de re mos o que foi fe i to em 1998, em bo ra a Lei
que hoje está sen do al te ra da pelo TSE es ti ves se em
vi gên cia na que le ano, pois vá ri as ali an ças fo ram fe i -
tas sem ne nhu ma per tur ba ção ou pro i bi ção. E o Po-
der Le gis la ti vo não fez, des de aque la lei apro va da em
1997, de lá para cá, ne nhu ma al te ra ção. Por isso,
aliás, o Po der Le gis la ti vo me re ce elo gi os. Antes dis so, 
cada ele i ção pos su ía uma le gis la ção para con du zi-la.
As ele i ções mu ni ci pa is ti nham uma nor ma; as es ta du -
a is, ou tra; e as pre si den ci a is ti nham sua pró pria nor-
ma. Cada ele i ção ti nha nova le gis la ção para con du zir
o pro ces so ele i to ral. E des de 1997, com a apro va ção
da Lei nº 9.504, nada é al te ra do. Não hou ve pro tes tos
dos Par ti dos ou de ci são dos Tri bu na is Su pe ri o res no
in tu i to de im por mu dan ças. To dos nós aqui no Se na do 
já dis cu ti mos co e rên cia par ti dá ria. Não há dú vi da de
que so mos fa vo rá ve is a que as con di ções que es tão
no con te ú do dos pro gra mas par ti dá ri os se jam obe de -
ci das. Não há dú vi da de que de se ja mos isso.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Antô nio Car los Va la da res, a Mesa, cons tran -
gi da, faz um ape lo a V. Exª...

O Sr. Antô nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
E aos de ma is.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – ...
e aos de ma is para que, con si de ran do que o tem po do
ora dor já ul tra pas sou o do bro do tem po re gi men tal, V.
Exª en cer re o seu apar te, bem como so li ci ta ao ora-
dor tam bém que, con ce den do o apar te, como já an te -
ci pou que con ce de rá ao Se na dor Ro ber to Re quião,
que seja bre ve, para que pos sa mos cum prir o ho rá rio
re gi men tal, já des cum pri do.

O Sr. Antô nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Já es tou ter mi nan do, Sr. Pre si den te. Eu gos ta ria de
pa ra be ni zar V. Exª e di zer que, se essa de ci são ti ves -
se sido to ma da um ano an tes das ele i ções, lo gi ca -
men te, os par ti dos po lí ti cos po de ri am se po si ci o nar
me lhor e não po de ri am pro tes tar de for ma ne nhu ma,
por que o Tri bu nal te ria to ma do uma de ci são de acor-
do com a nos sa Cons ti tu i ção. Por essa ra zão, ca mi -
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nho na di re ção de apo i ar o pro je to de de cre to le gis la -
ti vo que for apre sen ta do por V. Exª ou por qual quer
par ti do no in tu i to de res ta be le cer a nor ma cons ti tu ci o -
nal que ga ran te que o Po der Le gis la ti vo é que pode
al te rar a le gis la ção, me nos no ano das ele i ções.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ro ber to Re quião 
para, em se gui da, en cer rar meu pro nun ci a men to.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Eu tam bém gos ta ria de um apar te, Se na dor Re nan
Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Ouço V. Exª, Se na dor Ro ber to Re quião.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Re nan Ca lhe i ros, a mi nha pre o cu pa ção é de na-
tu re za um pou co di ver sa, mas con ver ge no sen ti do da
vo ta ção de um de cre to le gis la ti vo para anu lar a re so -
lu ção, por que pre ci sa mos de tran qüi li da de e es ta bi li -
da de para que se de sen vol va o pro ces so ele i to ral. Se,
por exem plo, essa ques tão ti ves se sido es ta be le ci da,
por lei, an te ri or men te, as pró pri as ele i ções dos di re tó -
ri os na ci o na is te ri am ou tra con for ma ção, por que os
par ti dos exis tem para pro po rem so lu ções ad mi nis tra -
ti vas para to das as ins tân ci as do Po der, para a Pre fe i -
tu ra, para o Esta do e para a Na ção. E eles com põem
as suas for ças in ter nas, em fun ção da pos si bi li da de
do su ces so ele i to ral. V. Exª sabe que vo ta mos uma
me di da se me lhan te a essa na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que con tou com o meu voto,
com o do Se na dor Pe dro Si mon, com o voto da una ni -
mi da de ou qua se una ni mi da de dos Se na do res que
com põem aque la Co mis são. Por tan to, em tese, essa
vin cu la ção na ci o nal é in te res san te por que evi ta a
con fu são do ele i to ra do. Ela evi ta, por exem plo, que o
PFL se com po nha com o PT num pe que no Mu ni cí pio
do in te ri or do Pa ra ná, o que le va ria o ele i to ra do a uma
con fu são ab so lu ta, a não sa ber ”se está vo tan do na
água ou no aze i te“, uma vez que, ide o lo gi ca men te,
pro gra ma ti ca men te, es sas po si ções não se mis tu ra ri -
am. Então, do pon to de vis ta teó ri co, a vin cu la ção na-
ci o nal não é má. Ela é dis cu tí vel, por que eli mi na o as-
pec to fe de ra ti vo da or ga ni za ção par ti dá ria bra si le i ra.
Os par ti dos fe de ra dos de i xam de ter a ne ces sá ria au-
to no mia. Mas, mes mo as sim, eu apos ta ria nes sa vin-
cu la ção. O gran de pro ble ma é que o Tri bu nal Su pe ri or 
Ele i to ral, a meu ver, trans bor dou a sua com pe tên cia
ju ris di ci o nal, pra ti cou a no va tio le gis, ino vou na le-
gis la ção, in va diu a com pe tên cia do Con gres so Na ci o -
nal e do Po der Le gis la ti vo. O Tri bu nal in ven tou, às
vés pe ras da ele i ção, uma no vi da de, que pode ter pa-

re ci do mu i to in te res san te aos Srs. Mi nis tros, mas que
pro vo cou o caos no pro ces so ele i to ral bra si le i ro. Não
po de mos ace i tar essa no vi da de, por que ela fere, fun-
da men tal men te, o Esta do de Di re i to. Não se tra ta de
or ga ni zar um con fron to en tre o Le gis la ti vo e o Ju di ciá -
rio, mas de res ta be le cer os li mi tes da com pe tên cia de
cada Po der. Ima gi ne V. Exª se, hoje, ao in vés de es tar -
mos dis cu tin do essa ques tão, es ti vés se mos aqui re u -
ni dos para vo tar a su pres são ou a mo di fi ca ção de
uma sen ten ça ju di ci al a res pe i to de qual quer as sun to, 
uma sen ten ça ju di ci al tran si ta da em jul ga do. Não te ria 
ca bi men to. Te mos que mos trar ao TSE que ele deve
ser mo de ra do nes se pro ces so. Mo dus in re bus, mo-
de ra ção na co i sa. Não é pos sí vel que se ace i te essa
con fu são. Do pon to de vis ta do PMDB do Pa ra ná, que
pre si do, não mu da ria mu i to. Te mos ho rá rio na te le vi -
são, te mos um Par ti do for te e or ga ni za do e es ta mos
indo para uma vi tó ria ele i to ral, com ou sem vin cu la -
ção ver ti cal. Mas, de qual quer for ma, Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, a com po si ção da Exe cu ti va Na ci o nal do
PMDB e do Di re tó rio Na ci o nal do PMDB não se ria a
atu al se essa me di da vi ges se com a de vi da an te ri o ri -
da de. De ve mos pôr a ca be ça a pen sar. A mim pa re ce
que o de cre to le gis la ti vo, de uma for ma rá pi da e com
quo rum re du zi do, se ria o ca mi nho para di zer ao Tri-
bu nal Su pe ri or Ele i to ral, com pos to de qua tro ilus tres
Srs. Mi nis tros, no me a dos pelo atu al Pre si den te da
Re pú bli ca, que ele deve li mi tar-se às pos si bi li da des
da sua ju ris di ção e com pe tên cia. Lou ve mos a idéia,
mu i to in te res san te e que tem o apo io de to das as pes-
so as que que rem uma po lí ti ca di fe ren ci a da e Par ti dos 
for tes no Bra sil. Mas se essa me di da – a meu ver, ne-
ces sá ria – ti ver de ser im pos ta ao sis te ma ele i to ral
bra si le i ro em al gum mo men to, de ve rá sê-lo pelo Con-
gres so Na ci o nal.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Se-
na dor Ro ber to Re quião, in cor po ro com sa tis fa ção o
apar te de V. Exª.

Ouço, por fim, o Se na dor José Edu ar do Du tra.
O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, na se ma na pas sa da, fiz
um pro nun ci a men to ana li san do a de ci são do TSE.
Por isso, não vou-me alon gar. Re gis tro, mais uma vez,
que mu i tos con si de ram essa me di da ino por tu na,
mas, em tese, po si ti va. Entre tan to, além de con si de -
rá-la ino por tu na, não con cor do com a me di da nem
em tese, ain da que vi es se a dis cu ti-la no Con gres so
Na ci o nal. Lo gi ca men te, nes se caso, en ca mi nha ria ar-
gu men tos con trá ri os. Pen so que não será por de cre to 
que se for ta le ce rá o quo rum par ti dá rio. O pior é que,
da for ma como está a re so lu ção, se con si de rar mos a
in ter pre ta ção mais cor ren te, que não sei se será a
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que vi go ra rá, por que o TSE não se ma ni fes tou a res-
pe i to, o par ti do que não lan çar can di da to a Pre si den te 
da Re pú bli ca ou não fi zer co li ga ção na ci o nal es ta rá li-
be ra do para fa zer o que qui ser nos Esta dos. Se isso é
ver da de, mo ra li zar o qua dro é ba le la.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Des faz a ló gi ca da po lí ti ca.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Exa ta men te, até por que, se ra di ca li zar mos o ar gu -
men to e dis ser mos que a nor ma do TSE se ba se ou
no fato de a Cons ti tu i ção es ta be le cer que os Par ti dos
de vem ser na ci o na is, o par ti do que não ti ves se fe i to
co li ga ção para Pre si den te da Re pú bli ca não po de ria
nem lan çar can di da to nos Esta dos, o que tam bém se-
ria um ab sur do. Mi nha pre o cu pa ção, Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, é que, em bo ra o Con gres so Na ci o nal se
ma ni fes te, o tem po está pas san do e ain da não en-
con tra mos uma so lu ção para o pro ble ma. Temo que
aca be pre va le cen do a de ci são do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral por fal ta de tem po ou por não ter mos che ga -
do a uma so lu ção. Te nho dú vi das em re la ção ao de-
cre to le gis la ti vo apre sen ta do por V. Exª, mas va mos
dis cu ti-lo com a ne ces sá ria se ri e da de na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. De uma vez por
to das, pelo me nos no Se na do, de ve ría mos to mar
uma de ci são a res pe i to do as sun to, seja por meio de
de cre to le gis la ti vo ou de emen da cons ti tu ci o nal, e en-
ca mi nhar a ma té ria à Câ ma ra dos De pu ta dos, que re-
sol ve ria o que fa zer. Evi den te men te, sa be mos que,
como essa ques tão de pen de das duas Ca sas Le gis -
la ti vas, se não hou ver von ta de po lí ti ca, pre va le ce rá a
po si ção do TSE. Lou vo a ini ci a ti va de V. Exª. O Se na -
do deve to mar uma de ci são em re la ção ao as sun to,
ex ter nan do, por meio de uma me di da le gis la ti va –
emen da cons ti tu ci o nal, PDL ou Adin da Mesa do Se-
na do –, numa de mons tra ção cla ra de que esta Casa
não con cor da com essa de ci são do TSE. Mu i to obri-
ga do.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agra de ço o apar te e a de mons tra ção de boa von ta de
de V. Exª para que pos sa mos mu dar essa re gu la men -
ta ção. Res sal to, mais uma vez, que en con tra re mos
um ca mi nho, sim. Lem bro, in clu si ve, o fa mo so ver so
”o ca mi nho se faz ao ca mi nhar“.

Sr. Pre si den te, peço per mis são a V. Exª para
lem brar um ou tro po e ta, des sa vez, o rus so Vla di mir
Ma i a ko vis ki, ao di zer que, quan do in va dem a nos sa
casa, mes mo que seja para re ti rar uma sim ples flor do
jar dim, e não fa la mos nada, essa in va são se gui rá
acon te cen do até o pon to em que se re mos ex pul sos
do nos so lar. Então, já não po de re mos re a gir, pois fi-
ca mos pas si vos quan do de ve ría mos ter agi do.

Por meio do de cre to le gis la ti vo ora pro pos to,
que peço per mis são a V. Exª para que seja trans cri to
em meu pro nun ci a men to, atu a re mos res pon sa vel -
men te para pre ser var a nos sa com pe tên cia le gis la ti -
va com apo io na Cons ti tu i ção Fe de ral. É a con du ta,
Sr. Pre si den te, que o País es pe ra de to dos nós. Não
va mos, sem dú vi da ne nhu ma, de cep ci o ná-lo.

Mu i to obri ga do.

É o se guin te o pro je to de de cre to le gis -
la ti vo:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 6, DE 2002

Dis põe so bre as ele i ções ge ra is de
2002.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Às ele i ções ge ra is pre vis tas para o dia 6

de ou tu bro de 2002, apli ca-se a Lei nº 9.504, de 30 de
se tem bro de 1997.

Pa rá gra fo úni co. Não se apli ca ao ple i to de que
tra ta o ca put o § 1º do art. 4º da Re so lu ção nº 20.993,
de 26 de fe ve re i ro de 2002, do Tri bu nal Su pe ri or Ele i -
to ral.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Con gres so Na ci o nal, no exer cí cio de sua
com pe tên cia le gis la ti va, não edi tou, após a Lei nº
9.504, de 30 de se tem bro de 1997, qual quer ou tro di-
plo ma le gal dis ci pli nan do as ele i ções.

Por con se guin te, o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral,
ao ino var re gras so bre as co li ga ções par ti dá ri as,
exor bi tou de seu po der nor ma ti vo re gu la men tar.

Ade ma is, qual quer ino va ção em ma té ria ele i to -
ral pro ve ni en te de nor ma in fra cons ti tu ci o nal so men te
po de rá vi go rar após um ano de sua vi gên cia, nos ter-
mos do art. 16 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Assim, con si de ran do que o in ci so XI do art. 49
tam bém da Car ta Mag na as se gu ra ao Con gres so Na-
ci o nal, ex clu si va men te, “ze lar pela pre ser va ção de
sua com pe tên cia le gis la ti va em face da atri bu i ção
nor ma ti va dos ou tros Po de res”, pro po mos a ime di a ta
apro va ção do pre sen te Pro je to de De cre to Le gis la ti -
vo, re i te ran do a vi gên cia da Lei nº 9.504, de 30 de se-
tem bro de 1997, e afas tan do a apli ca ção, para o ple i to 
de 2002, do § 1º do art. 4º, da Re so lu ção nº 20.993,
de 26 de fe ve re i ro de 2002, do Tri bu nal Su pe ri or Ele i -
to ral, por in tro du zir ino va ção nor ma ti va da com pe tên -
cia do Po der Le gis la ti vo.
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Por fim, in te gra esta jus ti fi ca ção meu pro nun ci a -
men to pro fe ri do nes ta data na ses são de li be ra ti va do
Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 6 de mar ço de 2002. – Re-
nan Ca lhe i ros.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.)

Du ran te o dis cur so do Sr. Re nan Ca-
lhe i ros, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, o pro je to de de cre to le gis -
la ti vo lido por V. Exª vai à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e será trans cri to con for me seu re-
que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy,
como Lí der. (Pa u sa.)

Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men-

des. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

(Pa u sa.)
Esta Pre si dên cia fa cul ta a pa la vra a qual quer

dos Se na do res que dela que i ram fa zer uso.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape nas nos úl ti mos me-
ses, quan do a ação cri mi no sa atin giu ní ve is pra ti ca -
men te iné di tos de au dá cia e cru el da de e co me çou a
al can çar a eli te bra si le i ra, o tema vi o lên cia ga nhou
es pa ço re le van te na agen da na ci o nal. Des de en tão, o
as sun to vem inun dan do os no ti ciá ri os de to dos os
me i os de co mu ni ca ção, do jor nal de ba ir ro à Inter net,
da rá dio co mu ni tá ria às re des es ta ci o na is de te le vi -
são. Além dis so, pa u ta a con ver sa da fa mí lia e dos
ami gos, che ga à pré di cas das igre jas e dos tem plos e
logo é apro pri a do pelo dis cur so po lí ti co.

Devo, des de logo, as se ve rar que não é pos sí vel
fa zer mos a mera de fe sa re tó ri ca da ne ces si da de de
uma pro fun da re vi são da se gu ran ça pú bli ca no País.
Não é ad mis sí vel se tri vi a li zar uma ma té ria tão sé ria,
com ple xa, di fí cil e de ci si va para to dos nós, mo bi li za -
do ra que tem sido da sin ce ra pre o cu pa ção e do vivo
in te res se de toda a so ci e da de bra si le i ra. Ain da que
hoje, den tro de um mun do frag men tá rio, se jam ra ras
as re a is con ver gên ci as de opi nião e ação, nis so – es-

tan car a vi o lên cia, res ta be le cer a se gu ran ça do ci da -
dão – es ta mos to dos de acor do.

Enfim, a ma té ria che ga a um alto ní vel de es cru -
tí nio e de ba te, ca paz de dar iní cio à re ver são des sa
ten dên cia. Ain da que tar dia, mas nun ca ex tem po râ -
nea, a cen tra li da de que o de ba te na ci o nal so bre a vi o -
lên cia e a se gu ran ça pú bli ca as su me é es sen ci al, por-
que, há mu i tos anos, a es ca la da do cri me vem mi nan -
do, de for ma in si di o sa, as ba ses de de sen vol vi men to
de nos sa so ci e da de e de seus in te gran tes, atin gin do
in dis tin ta men te cri an ças, jo vens e adul tos, po bres e
ri cos, fa mo sos e anô ni mos.

Assis ti mos, as sim, à ins ta u ra ção em todo o cor-
po so ci al de um es ta do pa to ló gi co, que ten de a se tor-
nar crô ni co, de re ce io, de medo e de per da de es pon -
ta ne i da de. Com so bra das ra zões, de vi do a co ti di a nos
exem plos que cho cam pela cru e za e pela pro xi mi da -
de, a so ci e da de vai-se de i xan do ne u ro ti zar a par tir
dos su ces si vos tra u mas que lhe são im pos tos pela vi-
o lên cia ur ba na.

Des se modo, a so ci e da de é lan ça da em es ta do
per ma nen te de an si e da de, com cres cen tes ní ve is de
es tres se, que de i xa frá ge is o in di ví duo e o gru po, mi-
nan do o po ten ci al de re a li za ção pes so al e co le ti va e
cor ro en do os li a mes da tes si tu ra so ci al.

A ba na li za ção da vi o lên cia por in ter mé dio dos
me i os de co mu ni ca ção de mas sa, es pe ci al men te da
te le vi são e do ci ne ma, a fal ta de uma ação pre ven ti va
e re pres si va fir me, vi go ro sa e ri go ro sa, o es cu do dos
di re i tos hu ma nos, não raro in gê nua e equi vo ca da -
men te em pu nha do, e um modo de ser que se ma te ri -
a li za em um ex ces si vo la xis mo por par te de nos sa so-
ci e da de, ex pli ci ta do pelo es pí ri to con tem po ri za dor e
por uma cor di a li da de pos ti ça, que mu i tas ve zes já
agri de pelo evi den te ci nis mo, de i xa ram-nos, em lar ga
me di da, re féns da mar gi na li da de.

Afo ra isso, mas de for ma con co mi tan te e sem
per da de gra us de re le vân cia, a re du ção da uti li za ção
do es pa ço pú bli co real – re fi ro-me às ruas e às pra ças 
das pe que nas, mé di as e gran des ci da des, por par te
da ci da da nia, co in ci din do com a im plan ta ção dos
gran des pro je tos das re des na ci o na is de te le vi são –
jo gou-nos to dos den tro de casa, en quan to os mar gi -
na is to ma vam e to mam os es pa ços do ci da dão. Os
so fis ti ca dos e se du to res edi fí ci os que abri gam os
nos sos mo der nos cen tros de com pras, com suas lo-
jas as sép ti cas, per fu ma das e ma ra vi lho sas, tam bém
sub tra í ram-nos das ruas. Esses, al guns dos ele men -
tos for ma do res e in for ma do res de uma nova con fi gu -
ra ção da so ci e da de, que tem di re tas im pli ca ções no
mun do do cri me e do cri mi no so.

Mar ço  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  7 01785

    343MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Foi mes mo as sim que os nos sos cen tros ur ba -
nos tor na ram-se o las ti má vel pal co do ab so lu to des-
res pe i to à con di ção hu ma na, o ce ná rio da vi o la bi li da -
de do ci da dão. Não fal ta rão so ció lo gos e eco no mis tas 
para lem brar-nos de que o evi den te e bru tal de se qui lí -
brio so ci o e co nô mi co bra si le i ro, tra du zi do em his tó ri ca 
e per ver sa dis tri bu i ção de co nhe ci men to e de ren da,
é fa tor pon de rá vel, po rém cer ta men te não úni co, na
con for ma ção da cul tu ra da vi o lên cia bra si le i ra. E isso,
não há como ne gar.

Aliás, pelo olhar so ci o ló gi co, é pos sí vel, sem
qual quer di fi cul da de, per ce ber a enor me con jun ção
de fa to res, de dis tor ções e de dis fun ções que aca bam 
por fa zer da nos sa so ci e da de uma so ci e da de cres-
cen te men te vi o len ta. Sim, so mos um país jo vem ca-
paz de gran des di ag nós ti cos e de pí fi as re so lu ções.

Há mais de cin qüen ta anos es tu do e tra ba lho
com ques tões di re ta men te li ga das à se gu ran ça pú bli -
ca, uma área – acre di tem – fas ci nan te e tre men da -
men te de sa fi a do ra, em que se con vi ve com a gran de -
za e a mi sé ria hu ma na em seus gra us ex tre mos. É um
cam po em que se des ve la em to das as suas di men -
sões a obra ma gis tral de nos so Cri a dor: o ser hu ma -
no, com to das as suas idi os sin cra si as. Con tu do, de
todo o apren di za do que fiz e de toda a ex pe riên cia
que re co lhi nos di ver sos pos tos que ocu pei – de in-
ves ti ga dor a de le ga do, de di re tor-ge ral da Po lí cia Fe-
de ral bra si le i ra a vice-pre si den te da Inter pol –, re co -
nhe ço ser di fí cil apon tar uma fór mu la má gi ca, uma re-
ce i ta pron ta, por que o tema é de ex tre ma com ple xi da -
de e en vol ve inú me ras va riá ve is, além de as pec tos
que ul tra pas sam o quan ti fi cá vel.

Com cer te za, não será a mera des ti na ção de re-
cur sos fi nan ce i ros a mi la gro sa so lu ção para os ma les
que nos afli gem. É pre ci so, pre li mi nar men te, con cer -
tar-se um am plo e vi go ro so pla no na ci o nal de se gu -
ran ça pú bli ca, en vol ven do, ines ca pa vel men te, os di-
ver sos ór gãos da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe-
de ral e dos Mu ni cí pi os, e toda a so ci e da de bra si le i ra,
para que en tão pos sa mos al me jar a su pe ra ção des se 
te ne bro so qua dro de in se gu ran ça pú bli ca.

Lem bro-me de que, na se gun da me ta de dos
anos 80, no Go ver no de nos so emi nen te co le ga Pre-
si den te José Sar ney, o Mi nis té rio da Jus ti ça, en tão
sob a con du ção de um dos gran des Par la men ta res
que o Bra sil do sé cu lo XX co nhe ceu, o Se na dor Pa u lo 
Bros sard de Sou za Pin to, con ce beu e de sen vol veu
cam pa nha na ci o nal, com a qual co la bo rou Zi ral do
Alves Pin to. A cam pa nha ti nha como mote e ape lo
”Va mos Vi ver sem Vi o lên cia“. À épo ca, fo ram im ple -
men ta das inú me ras ações, in clu si ve com a re no va -
ção da fro ta de ve í cu los des ti na dos à se gu ran ça da

po pu la ção. Ve mos que, ao lon go do tem po, com ma i or 
ou me nor ên fa se e in ten si da de, es for ços têm sido fe i -
tos. La men ta vel men te, a so ci e da de con ti nua per den -
do nes sa luta pelo fim da vi o lên cia. O Esta do e seus
agen tes se quer con se guem man ter um mí ni mo con-
tro le da si tu a ção.

Ao que as sis ti mos nes ses dias em meu Esta do,
São Pa u lo, não tem pre ce den tes. Além dos ata ques
cri mi no sos que in va di ram o co ti di a no da po pu la ção,
com a ba na li za ção e o cres ci men to dos as sal tos e
dos se qües tros em suas he di on das mo da li da des, te-
mos ain da a re gu lar su ble va ção de de ten tos, em des-
res pe i to in te gral e de sa fio cons tan te à au to ri da de. A
pro pó si to, Sr. Pre si den te, é pre ci so que se pro mo va
uma aná li se do sis te ma pe ni ten ciá rio bra si le i ro, se é
que efe ti va men te po de mos as sim no mi nar o con jun to
dos pre sí di os bra si le i ros. Ao lon go dos úl ti mos anos,
são jus ta men te es ses cen tros que se vêm tor nan do
um dos prin ci pa is pon tos e ve to res da cri mi na li da de.
O sen so co mum já en ten deu que os pre sí di os bra si le -
i ros cons ti tu em-se em ver da de i ras es co las do cri me.
De fato, são pou cos os pre sí di os mo de la res em nos so 
País.

Assim, o mo de lo vi gen te não es tan ca a cri mi na -
li da de e tam pou co per mi te a re a bi li ta ção e a re in ser -
ção do pre so na so ci e da de. Logo, o con tri bu in te bra si -
le i ro vem sen do en ga na do, ex plo ra do. Paga um al tís -
si mo pre ço pela ma nu ten ção de um mo de lo ab so lu ta -
men te ine fi ci en te e ine fi caz.

Com uma po pu la ção em tor no de 230 mil pre sos 
no cha ma do sis te ma pe ni ten ciá rio e 90 mil em de le -
ga ci as, o Bra sil ain da hoje não dis põe de uma po lí ti ca
vol ta da para o tra ba lho pri si o nal, em bo ra não fal tem
pro je tos que in tu am e de fen dam as fi na li da des edu-
ca ti vas e pro du ti vas do tra ba lho dos pre sos, so bre tu -
do por que aca ba de so ne ran do a so ci e da de e tam-
bém as se gu ran do me lho res con di ções para os fa mi li -
a res do pre so, sem con tar o sen ti do de uti li da de so ci al 
que even tu al men te vai con fe rir à sua pró pria vida.

Nes se sen ti do, São Pa u lo e o Pa ra ná têm con-
se gui do de sen vol ver pro je tos sin gu la res, re al men te
bem-su ce di dos, de im plan ta ção do re gi me la bo ral
dos pre sos. As ex pe riên ci as nos dois Esta dos mos-
tram ine qui vo ca men te que a in tro du ção do tra ba lho
na pri são im pli ca, na prá ti ca, a re du ção de cus tos do
sis te ma pe ni ten ciá rio, a di mi nu i ção da vi o lên cia nas
pri sões e a pre pa ra ção do pre so para a res so ci a li za -
ção.

Ain da as sim, como lem bra o Pro fes sor José
Pas to re, que vem pro du zin do tra ba lhos de ex cep ci o -
nal im por tân cia so bre o tema, há li mi tes para o tra ba -
lho pri si o nal, uma vez que sua efe ti vi da de es ta ria
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con di ci o na da à for ma ção de uma boa qua li da de des-
se tipo de mão-de-obra. Logo, su ge re o tre i na men to
pré vio para as ati vi da des a se rem de sen vol vi das.
Para ele, cum pri do o re qui si to, o tra ba lho pri si o nal
aca ba por acres cen tar o cha ma do ca pi tal hu ma no
aos pre sos, pre pa ran do-os, ain da que de for ma in di -
re ta, para a vida pós-pri são.

Enfim, Sr. Pre si den te, com tris te za, o Bra sil ina-
u gu ra o sé cu lo XXI imer so em per ver so e de vas ta dor
ce ná rio de vi o lên cia, que se agra va e se so fis ti ca com
in co mum de sem ba ra ço e cujo re sul ta do ali men ta as
es ta tís ti cas com nú me ros cres cen tes, em rit mo ex po -
nen ci al, de per das de vi das hu ma nas. Tudo isso aba la 
fa mí li as, des trói so nhos e cor rom pe as es pe ran ças.

A se gu ran ça pú bli ca é o gran de de sa fio do Bra-
sil con tem po râ neo. E, em nos so País, a luta en tre a lei
e o cri me tem sido ab so lu ta men te de si gual, as si mé tri -
ca. Nos úl ti mos anos, o cri me or ga ni za do, re ce ben do
ex pres si vos apor tes de cor ren tes de sua pró pria e
auto-sus ten tá vel ação na ile ga li da de, tem con se gui do 
atin gir ní vel de re quin te que se quer ron da as cor po ra -
ções ofi ci a is.

Além dis so, como con se qüên cia da acu mu la ção 
de uma sé rie de fa to res, a auto-ima gem e a auto-es ti -
ma dos po li ci a is, nas dis tin tas ins ti tu i ções, en con -
tra-se em ní vel ba i xís si mo em todo o País. De sa cre di -
ta dos, con fun di dos com os cri mi no sos, nos sos po li ci -
a is não têm es ti mu lo, mo ral ou re mu ne ra tó rio, para as
imen sas ta re fas, de sa fi os e pe ri gos que se apre sen -
tam a cada dia para um agen te da lei e da or dem.

Com cus tos cres cen tes e um con tri bu in te exa u -
ri do pela imen sa car ga tri bu tá ria que su por ta, é pre ci -
so que se bus quem op ções viá ve is para o mo de lo pe-
ni ten ciá rio bra si le i ro. Uma so lu ção se ria a pri va ti za -
ção dos pre sí di os, que me re ce ain da es tu dos, é cer to, 
mas apre sen ta-se como uma pos si bi li da de de de so -
ne ra ção de um Esta do en di vi da do, in ca paz de ofe re -
cer ade qua da men te ser vi ços bá si cos à po pu la ção e
que vê seus es cas sos re cur sos con su mi dos por um
sis te ma ca rís si mo e ine fi ci en te.

O tra ba lho que ora ini ci a mos na Co mis são
Espe ci al con tra a Vi o lên cia, que vai ana li sar e hi e rar -
qui zar os cer ca de 245 pro je tos hoje em tra mi ta ção no
Se na do e na Câ ma ra, é uma ten ta ti va sen sa ta de atu-
a li zar a base le gis la ti va para a so lu ção de um pro ble -
ma gra ve que afe ta toda a so ci e da de.

Que Deus nos ilu mi ne e se ja mos vi to ri o sos na
re ins ta u ra ção da se gu ran ça pú bli ca para to dos os
bra si le i ros. O Bra sil olha com ex tre ma aten ção para
os seus re pre sen tan tes em Bra sí lia e ali men ta gran-
des ex pec ta ti vas. O Con gres so Na ci o nal não de sa -
pon ta rá os bra si le i ros. Pro ble mas hu ma nos de man -

dam so lu ções hu ma nas, al can ça das so men te com
dis ci pli na, de ter mi na ção, so li da ri e da de, fir me za e
obs ti na ção. E isso não nos fal ta rá!

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela opor tu ni da -
de.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, o no-
bre Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, nes ta tar de,
em pou cas pa la vras, ve nho re for çar uma idéia que
apre sen tei à Mesa há cer to tem po. Falo da pos si bi li -
da de de o Se na do Fe de ral par ti ci par – ou vi dos os
Par la men ta res e as aca de mi as dos Esta dos – da re-
cu pe ra ção cul tu ral das co i sas do pas sa do, dos va lo -
res de ou tros tem pos.

Às ve zes, as en ti da des es ta du a is (bi bli o te cas e
uni ver si da des) têm in te res se em fa zer com que a cul-
tu ra de de ter mi na da épo ca se per pe tue. Em fun ção
dis so, Sr. Pre si den te, apre sen tei um pro je to de re so -
lu ção à Casa, que pas sa rei a des ta car em bre ves pa-
la vras.

Há al gum tem po, len do o Cor re io Bra zi li en se,
de pa rei-me com uma ma té ria in ti tu la da ”Ta len to não
tem ida de“. Tal ar ti go re la ta va a pro e za do Sr. Mi guel
Dias, jor na lis ta e ad vo ga do, cujo so nho era apo sen -
tar-se e de di car-se à Li te ra tu ra e que ob te ve co bi ça -
dos prê mi os pela vi tó ria em dois con cur sos: ”Ta len to
não tem ida de“, já ci ta do, e ”No vos ta len tos“. Além
dis so, o es cri tor teve um ro man ce edi ta do pela Aca-
de mia Bra si le i ra de Le tras.

O ho me na ge a do in for ma va que, só a par tir da
apo sen ta do ria, em 1995, vol ta ria a es cre ver com re-
gu la ri da de. E con clu iu: ”Os prê mi os são uma mas sa -
gem no ego, mas es pe ro que as edi to ras fi quem aten-
tas e não de i xem as por tas tão fe cha das“.

Meus no bres Co le gas, o País é um ce le i ro imen-
su rá vel de ta len tos em to das as áre as ar tís ti cas. Sa-
be dor des se po ten ci al, apre sen tei, como dis se an tes,
em 1996, um pro je to de re so lu ção que re ce beu o nº
67/96, e se en con tra, até a pre sen te data, na Co mis -
são Di re to ra para apro va ção de fi ni ti va.

Na que la opor tu ni da de, dada a im por tân cia da
pro po si ção, de no mi nei-o de Pro je to da Cul tu ra, vis to
que au to ri za va o an ti go Cen tro Grá fi co do Se na do Fe-
de ral, hoje SEEP (Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção
e Pu bli ca ções) a im pri mir, anu al men te, um li vro, re vis -
ta ou pe rió di co – de au to res co nhe ci dos ou des co -
nhe ci dos –, so bre o Esta do do par la men tar, com o ob-
je ti vo de di vul gar te ses, es tu dos so ci a is, ci en tí fi cos, fi-
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lo só fi cos ou li te rá ri os, que res ga tem a me mó ria his tó -
ri co-cul tu ral dos Esta dos bra si le i ros.

As des pe sas, sem ne nhum ônus adi ci o nal, cor-
re ri am à cota anu al dos par la men ta res, com ti ra gem
má xi ma de dois mil exem pla res e até 300 pá gi nas.

Um fa tor de in cen ti vo foi, em mar ço de 1996, a
cri a ção da Câ ma ra Se to ri al do Li vro e da Co mu ni ca -
ção Grá fi ca, cujo ob je ti vo era fa zer res sur gir o ex tin to
INL – Insti tu to Na ci o nal do Li vro.

A idéia do pro je to foi pa u ta da na pre mis sa de
que o Se na do Fe de ral é o de po si tá rio das idéi as im-
pres sas que res ga tam a me mó ria his tó ri co-cul tu ral do
Bra sil, atra vés dos Esta dos, pos si bi li tan do a di vul ga -
ção dos tra ba lhos de ar tis tas e es cri to res anô ni mos
des te nos so imen so País, a exem plo dos es cri to res
da li te ra tu ra de cor del do Nor des te.

Qu an tas his tó ri as e es tó ri as não se en con tram
per di das na me mó ria e lem bran ça dos mais ido sos
que vi ve ram in ten sa men te os mo men tos his tó ri cos de
um Mu ni cí pio ou Esta do bra si le i ro e que, com cer te -
za, per der-se-ão com a sua úl ti ma par ti da? Por que
não bus car mos es ses ras cu nhos, nos al far rá bi os já
en se ba dos, tão ne ces sá ri os à cons tru ção da nos sa
his tó ria?

Ontem, a Co mis são de Edu ca ção anun ci ou os
no mes dos in te gran tes da Sub co mis são do Li vro, cri-
a da por re que ri men to do Se na dor José Sar ney, cuja
ins ta la ção ocor re rá nas pró xi mas se ma nas, em ce ri -
mô nia que de ve rá con tar com a pre sen ça do Sr. Mi-
nis tro da Cul tu ra, Fran cis co Wef fort. Tal ini ci a ti va tem
por ob je ti vo dis cu tir me di das de es tí mu lo à edi to ra ção 
de li vros e a im plan ta ção de bi bli o te cas em todo o
País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vejo que
este é o mo men to mais opor tu no para ma te ri a li zar -
mos essa pro pos ta, im pri min do a me mó ria na ci o nal
por esta Casa Ma i or, com a apro va ção des se pro je to,
que, re pi to, aguar da tão-so men te sua apro va ção, ins-
ta do pela sen si bi li da de des sa Co mis são Di re to ra.

Por todo o ex pos to, ape lo à atu al Co mis são Di-
re to ra da Casa para que ana li se e apro ve o pro je to,
por en ten dê-lo de ex tre ma im por tân cia para a cul tu ra
do Bra sil.

Enten de mos que a im por tân cia des se pro je to
nos es ti mu la a bus car — como dis se an tes — até nos
al far rá bi os en se ba dos da his tó ria, em qual quer lu gar
do Bra sil, en ti da des que que i ram re cor dar, tra zer à
tona, tor nar pe re ne tra di ções e a cul tu ras em nos sas
bi bli o te ca.

Eram as con si de ra ções, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a Na ção
bra si le i ra pas sa por mo men tos de gran de di fi cul da de
não é de hoje: di fi cul da des eco nô mi cas, de sem pre go; 
en fim, uma sé rie de ma ze las que nos so povo está so-
fren do, so man do-se a isso uma das pi o res, é a ques-
tão da vi o lên cia.

A vi o lên cia do de sem pre go, da que les que não
têm sa lá rio, que não têm re si dên cia, que não têm as-
sis tên cia mé di ca; a vi o lên cia con tra a mu lher, con tra o
me nor de rua, o me nor aban do na do; a vi o lên cia con-
tra o ido so, con tra as mi no ri as, con tra o ín dio, a vi o lên -
cia ra ci al; en fim, uma sé rie de fa to res que le vam o
nos so povo, a Na ção bra si le i ra, a so frer as con se -
qüên ci as da vi o lên cia, que se ma ni fes ta sob vá ri as
for mas, prin ci pal men te na vi o lên cia do cri me or ga ni -
za do, do se qües tro, do la tro cí nio e do ho mi cí dio.
Assis ti mos a isso to dos os dias por meio dos me i os de
co mu ni ca ção. To dos es tão as sus ta dos com isso.

Como se não bas tas se toda essa gama de pro-
ble mas de vi o lên cia, te mos tam bém a vi o lên cia ins ti -
tu ci o nal. Ba se a do nes sa vi o lên cia ins ti tu ci o nal apre-
sen ta rei uma car ta de nún cia do Sin di ca to dos Ser vi -
do res Ci vis nas For ças Arma das do Esta do do Rio de
Ja ne i ro, o Sin fa/RJ, da ta da de 20 de fe ve re i ro de
2002, in ti tu la da: ”O AI – 5 de vol ta no Arse nal de Ma ri -
nha“.

O Sin fa vem de pú bli co de nun ci ar o cli-
ma de ar bí trio, in ti mi da ção, co a ção e ver da -
de i ra tor tu ra psi co ló gi ca a que es tão sub me -
ti dos os ser vi do res do Arse nal de Ma ri nha
do Rio de Ja ne i ro. O cli ma de pres são, já in-
ten so, re cru des ceu ain da mais no úl ti mo dia
1º de fe ve re i ro, de po is que os ser vi do res de-
ci di ram re a li zar um ato em fren te ao 1º Dis-
tri to Na val. 

Há me ses mo bi li za dos den tro do Arse-
nal de Ma ri nha, os ser vi do res lu tam pela in-
clu são no PCC (Pla no de Car gos e Car re i ra) 
e pelo pa ga men to cor re to do re en qua dra -
men to. No dia 1º, a exem plo de ou tros dias,
os ser vi do res apro ve i ta ram o ho rá rio do al-
mo ço para re a li zar mais um pro tes to na
amen do e i ra, em fren te ao edi fí cio 11, onde
se ins ta la a di re ção do Arse nal.

Ao sair, os ser vi do res fo ram sur pre en -
di dos por um ver da de i ro apa ra to de guer ra.
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Fu zi le i ros na va is, ar ma dos até os den tes,
mu ni dos de cas se te tes e pis to las, for ma vam 
um ver da de i ro cor re dor po lo nês, não de i -
xan do al ter na ti va aos ma ni fes tan tes se não
pas sar en tre eles.

Extre ma men te au to ri tá ria, a di re ção do
Arse nal teve um úni co ob je ti vo com todo
esse apa ra to: co a gir os tra ba lha do res a
fazê-los re cu ar. O tiro saiu pela cu la tra. Eles
não se de i xa ram in ti mi dar e, mes mo se gui -
dos pelo for te es que ma de se gu ran ça, e
sen do fil ma dos sa í ram em ca mi nha da até o
1º Dis tri to Na val, onde re a li za ram um pro-
tes to que se ini ci ou às 13 ho ras e se es ten -
deu até às 17 ho ras.

A re sis tên cia dos tra ba lha do res agu-
çou a ira dos mi li ta res. Na se gun da-fe i ra, dia
04, quan do re tor na vam ao tra ba lho fo ram
sur pre en di dos por toda sor te de agres são.
Além da aber tu ra de sin di cân cia con tra vá ri -
os com pa nhe i ros, o Co man do da Ma ri nha
mo bi li zou todo o seu es que ma de se gu ran -
ça, in clu si ve o ser vi ço se cre to. Ao re u nir-se
na amen do e i ra, mes mo ca la dos, os ser vi do -
res são fil ma dos e fo to gra fa dos. O cli ma é
de co a ção e tor tu ra psi co ló gi ca. Os ser vi do -
res são vi gi a dos cons tan te men te, se gui dos
por fu zi le i ros ar ma dos. Não bas tas se isso,
são cha ma dos a res pon der IPM (Inqué ri to
Po li ci al Mi li tar), ou tra ile ga li da de, vis to que
esse ins tru men to só se apli ca a mi li ta res e
não a ci vis.

Ao de nun ci ar esse cli ma de ter ror, só
vis to du ran te o re gi me mi li tar de tris te me-
mó ria, a Di re to ria do Sin fa/RJ pede pro vi -
dên ci as efe ti vas con tra o Co man do da Ma ri -
nha e a Di re ção ar bi trá ria do Arse nal.
Enten de mos que es ta mos vi ven do num re-
gi me de mo crá ti co em que os ci da dãos têm,
con for me reza a Cons ti tu i ção, o di re i to de li-
vre ma ni fes ta ção.

Vale des ta car que o re en qua dra men to
é um di re i to dos ser vi do res, já re co nhe ci do
in clu si ve pela Di re ção do Arse nal, que pro-
pa gan de ou pe los jor na is já ter qui ta do a dí-
vi da com a ca te go ria. A men ti ra ir ri tou ain da 
mais os tra ba lha do res, que pro tes ta ram e fi-
ze ram o Re la ções Pú bli cas da Ma ri nha di-
vul gar nota jus ti fi can do-se e di zen do que
pa ga ria até o fi nal de ja ne i ro, o que, aliás,
não acon te ceu até ago ra.

Já o PCC, um pla no de pro mo ção e
pro gres são fun ci o nal, é uma luta an ti ga do
Sin di ca to dos Ser vi do res Ci vis das For ças
Arma das – Sin fa/RJ, da an ti ga e ex tin ta ta-
be la de es pe ci a lis ta, num to tal de 7.265 ser-
vi do res em todo o País. O PCC é um di re i to
des ses ser vi do res há anos de li be ra da men te 
pre ju di ca dos pelo Co man do da Ma ri nha e
pelo pró prio Go ver no, que não move um
dedo para re sol ver o pro ble ma e ga ran tir o
que é di re i to le gal men te ins ti tu í do.

O Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça-
men to e Ges tão já re co nhe ceu o di re i to des-
ses ser vi do res ao PCC, ain da as sim, após
vá ri as au diên ci as no pró prio MPOG, na Se-
cre ta ria de Re cur sos Hu ma nos, ne nhu ma
me di da foi to ma da pe los ór gãos com pe ten -
tes para fa zer va ler a lei e ga ran tir o que é
de vi do a es ses ser vi do res.

Até hoje per sis te o im pas se do PCC
no Co man do da Ma ri nha. Os di ver sos ór-
gãos com pe ten tes fi cam trans fe rin do a res-
pon sa bi li da de para ou tros. A Di re to ria de
Pes so al Ci vil da Ma ri nha, por exem plo, ale-
ga que a cor re la ção e trans po si ção po dem
ser fe i tas por por ta ria; o Mi nis té rio do Pla ne -
ja men to e Ges tão, por sua vez, diz que es-
tu da uma pro pos ta de pro je to de lei.
Enquan to eles não se de ci dem e des cum -
prem a lei, os tra ba lha do res es tão es tag na -
dos na car re i ra e ex clu í dos do PCC. É uma
ques tão de di re i to e jus ti ça! O Sin fa exi ge
uma so lu ção de fi ni ti va.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há mu i to
ve nho a esta tri bu na de nun ci ar as ar bi tra ri e da des co-
me ti das pelo Arse nal de Ma ri nha e pelo Co man do da
Ma ri nha di an te das re i vin di ca ções le gí ti mas des ses
tra ba lha do res.

Te nho acom pa nha do di re ta men te o caso e con-
si de ro ina ce i tá vel que essa si tu a ção per sis ta até hoje
sem que haja, por par te do Mi nis té rio de Orça men to e
Ges tão, uma dis po si ção para ne go ci ar e bus car uma
so lu ção de fi ni ti va para essa pen dên cia que se ar ras ta 
há vá ri os anos e pre ju di ca di re ta men te mais de sete
mil ser vi do res.

Para con clu ir o meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si -
den te, teço mais um co men tá rio acer ca da vi o lên cia
ins ti tu ci o nal. Na se ma na pas sa da, re fe ri-me à ma té ria 
do JB se gun do a qual o Exér ci to con ti nua uti li zan do o
ser vi ço se cre to para es pi o nar en ti da des sin di ca is e
mo vi men tos po pu la res.
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Qu i nhen tos e qua ren ta e um agen tes se cre tos
con ti nu am uti li zan do car ros de cha pa fria, ar mas ras-
pa das, além de fil ma rem mo vi men tos, pas se a tas,
ma ni fes ta ções e pro ce de rem à es cu ta te le fô ni ca de
Li de ran ças, exe cu tan do ati vi da des ile ga is.

Infe liz men te, qua se 17 anos após o fi nal da di ta -
du ra, ain da per sis te esse tipo de atu a ção, ou seja, o
ser vi ço se cre to, o ser vi ço de in for ma ção do Exér ci to
con ti nua atu an do de for ma ile gal. Re i te ro mais esta
de nún cia so bre o epi só dio no Arse nal de Ma ri nha. É
la men tá vel que es sas co i sas con ti nu em acon te cen do 
no País, que ado ta um re gi me que cha ma mos de de-
mo crá ti co.

Por tan to, é pre ci so que as au to ri da des, o Go ver -
no, o Mi nis té rio da De fe sa, por meio dos co man dos
das For ças Arma das, po si ci o nem-se pe ran te a so ci e -
da de e res pon dam a es sas acu sa ções, in clu si ve no
to can te à ma té ria pu bli ca da no Jor nal do Bra sil por-
que a so ci e da de e a de mo cra cia exi gem res pe i to, e a
po pu la ção não pode con ti nu ar pri si o ne i ra des se tipo
de ação.

É la men tá vel que, além do cri me or ga ni za do,
ain da so fra mos vi o lên cia ins ti tu ci o nal.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Os Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Car los Be zer ra e
Ro meu Tuma en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem
pu bli ca dos na for ma do dis pos to do art. 203, do Re gi -
men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma mu dan ça 
está acon te cen do no Bra sil: di fun de-se mais e mais
uma nova ma ne i ra de ge rir as co mu ni da des lo ca is em
nos so País. Esta mos aban do nan do pa u la ti na men te a
vi são pa tri mo ni a lis ta que im pe rou du ran te sé cu los
em nos sa ad mi nis tra ção pú bli ca, vol tan do-nos para
uma ges tão fo ca da no real in te res se co le ti vo e no de-
sen vol vi men to sus ten ta do e jus to das co mu ni da des
lo ca is.

Des pi da de lu tas ar ma das, de lu tas de clas ses,
de com ba tes fra tri ci das, é uma mu dan ça que trans for -
ma a fi si o no mia do Bra sil, a par tir da in ser ção de nos-
so povo no pro ces so de va lo ri za ção da ci da da nia.
Sem de ma go gi as, sem fal sos alar des, as co mu ni da -
des vêm, pou co a pou co, to man do as ré de as de seu
pró prio pro gres so, en se jan do a mu dan ça de um Bra-
sil as sis ten ci a lis ta e pa ter na lis ta em um Bra sil ple no
de ma tu ri da de so ci al.

E nes se ca mi nhar, Sr. Pre si den te, nada mais im-
por tan te do que o re co nhe ci men to pela so ci e da de

na ci o nal do es for ço e do exem plo que vêm dan do as
co mu ni da des lo ca is. Re co nhe ci men to esse que se
ma ni fes ta de múl ti plas ma ne i ras: na di fu são e ir ra di a -
ção es pon tâ nea que as prá ti cas bem-su ce di das al-
can çam País afo ra; no apo io que as ins ti tu i ções pú bli -
cas es ta du a is e fe de ra is dão aos pro je tos so ci al men -
te pro du ti vos; ou na par ce ria que as or ga ni za ções e
em pre sas pri va das se dis põem a for mar para que as
co mu ni da des em que es tão im plan ta das pos sam
avan çar.

Nes se con tex to, Sras e Srs. Se na do res, a Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral tem de sem pe nha do um re le van te 
pa pel ao lon go de sua his tó ria, em par ti cu lar nos úl ti -
mos dois anos, com a cri a ção e ou tor ga do Prê mio
Ca i xa de Me lho res Prá ti cas em Ges tão Lo cal.

Como afir ma o Dr. Emí lio Ca raz zai, Pre si den te
da Ca i xa, no pre fá cio do li vro que di vul ga o prê mio,
“tra ta-se de con cur so pro mo vi do com a pro pos ta de
in cen ti var a so ci e da de na pro mo ção de ações nas
áre as de ha bi ta ção, sa ne a men to bá si co, in fra-es tru -
tu ra, ge ra ção de em pre go e ren da, en tre ou tras. É um
es tí mu lo que par te do re co nhe ci men to e di vul ga ção
dos mé ri tos de pro je tos que con tri bu em para o de sen -
vol vi men to so ci al. Cada um de les traz li ções que que-
re mos di fun dir.”

A Ca i xa pre mia as dez me lho res prá ti cas com
até 25 mil re a is em ser vi ços de con sul to ria para am-
pli ar o al can ce de cada ini ci a ti va. Vê-se, as sim, que
não se tra ta ape nas de pre mi ar. Bus ca-se ma xi mi zar
o be ne fí cio so ci al do pro je to pre mi a do e que ele se re-
pro du za em ou tras lo ca li da des do País.

Sr. Pre si den te, des de sua cri a ção, em 1999, o
prê mio teve 248 pro je tos ins cri tos, dos qua is 134 em
2001. O do cu men to que uti li zei como base de in for -
ma ção para este pro nun ci a men to, pu bli ca do pela Ca-
i xa Eco nô mi ca, re ú ne os vin te pro je tos fi na lis tas da
edi ção 2001 do prê mio.

O al can ce des sa pre mi a ção pode ser me di do
pela re per cus são do re sul ta do de sua pri me i ra ver-
são, em 2000. Dois dos pro je tos se le ci o na dos aca ba -
ram na lis ta das 40 me lho res prá ti cas de todo o mun-
do no con cur so in ter na ci o nal pro mo vi do pelo Cen tro
das Na ções Uni das para Assen ta men tos Hu ma nos –
Ha bi tat. Na edi ção 2002 do con cur so, a Ca i xa irá ins-
cre ver os dez ga nha do res de seu prê mio em 2001.

Dos vin te pro je tos se le ci o na dos para o ano que
pas sou, três são de co mu ni da des da re gião Sul, 6 do
Su des te, 8 do Nor des te, 2 do Cen tro-Oes te e 1 da re-
gião Nor te. O Esta do que teve ma i or nú me ro de prá ti -
cas des ta ca das foi a Ba hia, que re u niu as oito se le ci o -
na das no Nor des te. A di ver si da de re gi o nal e o fato de
os pro je tos se lo ca li za rem em co mu ni da des de sete
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di fe ren tes Esta dos bra si le i ros mos tram que, fe liz men -
te, a boa prá ti ca de de sen vol vi men to co mu ni tá rio está
se di fun din do pelo País, como é um dos ob je ti vos da
pre mi a ção da Ca i xa.

Abran gen do des de pro je tos de pla ne ja men to
ur ba no a pro gra mas de al fa be ti za ção de ope rá ri os da
cons tru ção ci vil, de or ga ni za ção co mu ni tá ria a edu ca -
ção sa ni tá ria, de sa ne a men to bá si co a in ser ção so ci -
al de in dí ge nas, de re cu pe ra ção am bi en tal a ca pa ci -
ta ção de agri cul to res, as co mu ni da de lo ca is bus cam
cada vez mais con cre ti zar pro je tos de pro mo ção so ci -
o e co nô mi ca de seus mem bros que pro du zam re sul ta -
dos efi ca zes e du ra dou ros.

Esta vi são de ação das co mu ni da des, por in ter -
mé dio das Pre fe i tu ras ou de en ti da des pri va das, ou
de am bas, é que irá, gra da ti va men te, re cu pe rar a ci-
da da nia de nos sos com pa tri o tas, dan do-lhes cons-
ciên cia da im por tân cia de sua par ti ci pa ção na cons-
tru ção de uma nova so ci e da de na ci o nal.

Sr. Pre si den te, não al can ça re mos um Bra sil jus-
to para os bra si le i ros sem que toda a nos sa po pu la -
ção es te ja eqüi ta ti va men te in se ri da na so ci e da de e
par ti ci pe dos be ne fí ci os do pro gres so. E não che ga re -
mos a tal ob je ti vo sem que as po lí ti cas e prá ti cas de
ges tão so ci al se jam ca pa zes de in se ri rem mais e
mais pes so as no pró prio me ca nis mo de sua re a li za -
ção.

Assim, Sras e Srs. Se na do res, a pre mi a ção da
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral é mais um in cen ti vo para
que as co mu ni da des se em pe nhem na con cre ti za ção
des ses ob je ti vos. E a ini ci a ti va da Ca i xa é tan to mais
me ri tó ria quan to seu prê mio não é pura e sim ples -
men te um prê mio, mas uma for ma de au xi li ar a con ti -
nu i da de e o aper fe i ço a men to da prá ti ca pre mi a da,
com a pres ta ção de ser vi ços de con sul to ria ao pro je -
to.

Mes mo que o sim ples fato de me lho rar as con di -
ções de vida in di vi du al e co le ti va das co mu ni da des
fos se ide al men te mo ti vo su fi ci en te para en co ra jar as
prá ti cas de pro mo ção so ci al, ini ci a ti vas como a da
Ca i xa, so bre tu do par tin do de ór gãos im pli ca dos com
o de sen vol vi men to na ci o nal, são fa to res adi ci o na is
mo ti va do res de au men to do nú me ro e da qua li da de
das prá ti cas de au to de sen vol vi men to das co mu ni da -
des lo ca is. 

É o Bra sil cres cen do de den tro para fora, des de
o seu mais pe que ni no rin cão ir ra di an do me lho ria na
vida de nos sos con ci da dãos.

O que mais po de re mos es pe rar se não a ace le -
ra ção do pro ces so de de sen vol vi men to so ci al e eco-
nô mi co do País? Na ca u da des se mo vi men to, vi rão

as trans for ma ções para me lho rar a so ci e da de na ci o -
nal e for ta le cer o Bra sil como na ção.

Con cluo com meus mais en tu si as ma dos elo gi os 
às co mu ni da des e en ti da des en vol vi das nos pro je tos
se le ci o na dos para o Prê mio Ca i xa de Me lho res Prá ti -
cas em Ges tão Lo cal. For mu lo, tam bém, o de se jo de
que mais e mais lo ca li da des se ins cre vam no prê mio,
re fle tin do a dis se mi na ção de boas prá ti cas ges ti o ná -
ri as Bra sil afo ra. Re no vo meus cum pri men tos à di re -
ção da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral pela ini ci a ti va e pelo
di da tis mo do prê mio ou tor ga do.

De se jo, tam bém, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se-
na do res, abor dar um ou tro as sun to.

Qu e ro re gis trar voto de pe sar pelo fa le ci men to
do ex-De pu ta do Bo na par te Pi nhe i ro Maia, que ocu-
pou ca de i ra na Câ ma ra dos De pu ta dos du ran te a Le-
gis la tu ra 1958 – 1962.

Como par la men tar, sem pre es te ve so man do es-
for ços na de fe sa dos in te res ses do Esta do do Ce a rá,
prin ci pal men te nas ques tões das se cas e suas con-
se qüên ci as.

Bo na par te Pi nhe i ro foi um em pre en de dor. Num
pe río do em que os ser vi ços grá fi cos no Bra sil en con -
tra vam di fi cul da des ori un das da im por ta ção de pa pel, 
so man do-se à pe que na dis po ni bi li da de de tec no lo gia 
exis ten te, Bo na par te ca pi ta ne ou, na ci da de de For ta -
le za, no Ce a rá, o pe rió di co O Jor nal, im por tan te ve í -
cu lo de co mu ni ca ção da épo ca.

For ma do em Di re i to pela Fa cul da de de Di re i to
do Ce a rá, Bo na par te Pi nhe i ro op tou pelo co mér cio,
de di can do-se ao mer ca do imo bi liá rio nos Esta dos do
Ce a rá e do Rio de Ja ne i ro.

De âni mo for te, nem mes mo a mo lés tia in ven cí -
vel e tra i ço e i ra o aba teu. Não a ven ceu, é cer to, mas
de i xou o exem plo de luta, de bra vu ra.

Re gis tre-se, pois, Sr. Pre si den te, nos Ana is des-
ta Casa Le gis la ti va, voto de con do lên ci as pelo fa le ci -
men to do ex-De pu ta do Fe de ral Bo na par te Pi nhe i ro
Maia.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, os pa í ses de sen -
vol vi dos fa zem um dis cur so de li vre co mér cio, de con-
cor rên cia per fe i ta, de ple na aber tu ra co mer ci al, de re-
mo ção de bar re i ras à li vre cir cu la ção de bens e ser vi -
ços, com li ber da de con tra tu al, com tudo re gu la do pe-
las li vres for ças do mer ca do.

Esse o fal so dis cur so, essa a pla ta for ma en ga -
no sa apre sen ta da nas re u niões in ter na ci o na is.

A re a li da de, a prá ti ca das re la ções co mer ci a is
in ter na ci o na is, é to tal men te di fe ren te do dis cur so en-
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ga no so, do dis cur so fa ri sa i co, da que les que di zem
mas não fa zem, pois que rem a ma nu ten ção de uma
or dem mun di al de se qui li bra da, em que os in te res ses
dos pa í ses ri cos se jam in to cá ve is e o ônus da glo ba li -
za ção con ti nue a re ca ir prin ci pal men te so bre os om-
bros dos pa í ses mais po bres, me nos de sen vol vi dos.

É im pos sí vel con ti nu ar mos man ten do essa as-
si me tria, essa or dem que be i ra a de sor dem, sem re-
gras co mer ci a is cla ras, com o con tí nuo pre do mí nio
dos for tes so bre os fra cos, pois o re sul ta do dis so tudo
é um mun do cada vez mais de si gual, cada vez mais
pe ri go so, cada vez mais su je i to a con fli tos e be li ge -
rân ci as.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o Bra sil
vem so fren do du ra men te as con se qüên ci as des sas
re la ções co mer ci a is ir ra ci o na is e in jus tas, prin ci pal -
men te no co mér cio com os pa í ses mais ri cos, que es-
tão sem pre im pon do bar re i ras ta ri fá ri as e não ta ri fá ri -
as, cri an do sub sí di os e me ca nis mos de quo tas ar ti fi -
ci a is, pre ju di can do nos sas ex por ta ções sem pre que o
Bra sil de mons tra com pe tên cia, efi ciên cia e cus tos
com pe ti ti vos.

Nes sa guer ra co mer ci al mu i tas ve zes são uti li -
za dos me ca nis mos su jos, in for ma ções fal sas e de sin -
for ma ções.

Bas ta lem brar o caso re cen te em que o Ca na dá
fez uma acu sa ção in ve rí di ca, sem qual quer base fac-
tu al, de sus pe i ta do cha ma do mal da vaca lou ca à
car ne bra si le i ra.

Nes se tris te epi só dio, uma pes qui sa do ra ca na -
den se con fes sou que se tra ta va de uma jo ga da po lí ti -
ca tor pe, de um tipo de jogo sujo e, pelo que sa be -
mos, foi pu ni da, pois a ver da de não pode con vi ver
com a hi po cri sia.

O aço bra si le i ro tam bém está so fren do por ser
mais com pe ti ti vo do que o pro du to nor te-ame ri ca no,
as sim como nos so suco de la ran ja, a soja e ou tros
pro du tos em que o Bra sil apre sen ta con di ções con-
cor ren ci a is fa vo rá ve is.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, to das es-
sas di fi cul da des, to das es sas con di ções ne ga ti vas
de cor ren tes de uma or dem mun di al in jus ta, em que
não se cum pre o ide al das Na ções Uni das, ocor rem
re pe ti da men te nas re la ções co mer ci a is in ter na ci o na -
is co ti di a nas.

De cer ta for ma, es sas di fi cul da des já não nos
ca u sam sur pre sa, ape sar de não se co a du na rem
com os prin cí pi os de uma or dem in ter na ci o nal eqüi ta -
ti va, em que haja opor tu ni da des para to dos os po vos. 

Não sa tis fe i tos em acu mu lar to das as ri que zas
para si, sur ge mais uma no vi da de no cam po da com-
pe ti ção in ter na ci o nal in jus ta.

Aca bo de to mar co nhe ci men to de uma pro pos ta 
não de cen te pro ve ni en te de pro du to res de soja do
Ca na dá e Esta dos Uni dos, que es ta ri am dis pos tos a
in ves tir até 400 mi lhões de dó la res para re du zir a pro-
du ção de soja no Bra sil, e as sim in ter fe rir di re ta men te 
em nos sa ca pa ci da de pro du ti va, em nos sas con di -
ções de pro du tor efi ci en te e com pe ti ti vo, co lo can do
essa es pé cie de ca va lo de Tróia em nos sa agri cul tu ra.

Essa pro pos ta foi apre sen ta da no úl ti mo dia 29
de ja ne i ro à Co mis são Na ci o nal de Ce re a is, Fi bras e
Ole a gi no sas da Con fe de ra ção da Agri cul tu ra e Pe-
cuá ria do Bra sil pelo se nhor Joel Whit ney, pre si den te
da en ti da de de no mi na da Fo cus on Sab ba ti cal.

O ar gu men to uti li za do pelo se nhor Whit ney é de
que ha ve ria ne ces si da de de re du zir em 19,3 mi lhões
de to ne la das a pro du ção mun di al de soja para ga ran -
tir um au men to do pre ço in ter na ci o nal da soja e a ren-
da dos so ji cul to res.

A pro pos ta se ria re du zir em 15% a pro du ção na-
ci o nal de soja, cal cu la da hoje em 42 mi lhões de to ne -
la das.

Nada te mos con tra a idéia de que os pa í ses de-
fen dam seus pró pri os in te res ses. Infe liz men te, mu i tas 
ve zes, o Bra sil não sabe de fen der seus in te res ses,
quan do re a li za uma aber tu ra co mer ci al com re ba i xa
ta ri fá ria, sem qual quer con tra par ti da efe ti va por par te
dos pa í ses ri cos.

Os 3.500 pro du to res de soja do Ca na dá e os
500 pro du to res de soja nor te-ame ri ca nos, que essa
en ti da de re pre sen ta ria, cer ta men te te rão seus be ne -
fí ci os e seus in te res ses aten di dos, con ti nu an do a re-
ce ber sub sí di os, ju ros ba i xos, cré di to fá cil e ou tras
van ta gens dos seus res pec ti vos go ver nos.

O cus to de pro du ção da soja nor te-ame ri ca na é
de mais de 12 dó la res a saca de 60 qui los, en quan to
no Bra sil esse cus to é de me nos de 8 dó la res, o que
ex pli ca a ori gem des sa tal pro pos ta da en ti da de Fo-
cus on Sab ba ti cal. 

O Bra sil não tem pla nos de cri ar uma nova es pé -
cie de OPEP, um car tel de pro du to res de soja.

O Bra sil de se ja, sim, que haja ver da de i ra com-
pe ti ção in ter na ci o nal, que o li vre co mér cio não sir va
ape nas como pre tex to para aten der aos in te res ses
dos pa í ses ri cos, que se tor nam cada vez mais ri cos.

O Bra sil de fen de a re ti ra da dos sub sí di os agrí-
co las con ce di dos à agri cul tu ra pe los pa í ses ri cos.
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Esses sub sí di os, prin ci pal men te os man ti dos
pe los Esta dos Uni dos e União Eu ro péia, atin gem
apro xi ma da men te um bi lhão de dó la res por dia.

Não faz sen ti do par ti ci par mos de um jogo ir ra ci -
o nal, de um jogo em que os par ce i ros tra pa ce i am, em
que con ce dem van ta gens ile ga is, sub sí di os, cri am
bar re i ras, co tas e ou tros ar ti fí ci os e de po is nos pe-

dem para re du zir pro du ção, para tor nar o jogo cada
vez mais ile gí ti mo, com pli ca do e com car tas mar ca -
das.

O Bra sil de fen de que, nas re la ções co mer ci a is
in ter na ci o na is, seja usa do o mes mo prin cí pio de equi-
da de, tan to para pa í ses ri cos como para pa í ses po-
bres.
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Mu dar as re gras do jogo, cri an do con di ções im-
per fe i tas de mer ca do, ape nas por que os in te res ses
dos pa í ses ri cos não es tão to tal men te aten di dos, é
algo que não re sis te ao cri vo da ra ci o na li da de, da de-
cên cia, da equi da de e da jus ti ça nas re la ções co mer -
ci a is in ter na ci o na is.

De i xo aqui o meu re pú dio à pro pos ta des sa en ti -
da de in ter na ci o nal e es pe ro que o Go ver no bra si le i ro
não ace i te par ti ci par des se jogo de opor tu ni da des de-
si gua is.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -

den te, Sras. e Srs. Se na do res, ou tor gar o tí tu lo de Dou-
tor ”Ho no ris Ca u sa“ e, ao mes mo tem po, cri ar uma
cá te dra uni ver si tá ria com o nome do ho me na ge a do,
tal vez seja o me lhor pre i to que se pos sa pres tar a um
in te lec tu al. Pois foi exa ta men te isso que pre sen ci ei,
dia 25 úl ti mo, quan do as Fa cul da des Inte gra das
Alcân ta ra Ma cha do (FIAM) ho me na ge a ram so le ne -
men te, em São Pa u lo, não um pre su mi do in te lec tu al,
mas, sim, um dos au tên ti cos lí de res na ci o na is da li-
ber da de de in for ma ção e opi nião, um de nos sos ma i -
o res em pre sá ri os do pen sa men to, o Sr. Octa vio Fri as
de Oli ve i ra.

Sem pre pre o cu pa do em evi den ci ar sua gran de
obra – a Fo lha de S. Pa u lo –, mas sem en fa ti zar mé ri -
tos pes so a is, ape sar de os ha ver de mons tra do ao lon-
go de in can sá vel ati vi da de à fren te do jor nal nos úl ti -
mos qua ren ta anos, o Sr. Fri as apa ren ta va não acre-
di tar no que via. É pú bli ca sua re sis tên cia a ho me na -
gens, po rém aque la o to cou. Afi nal, para um pu blis -
her de vo ta do a li de rar jor na lis tas sem ja ma is se di zer
um de les, ter o pró prio nome per pe tu a do por uma fa-
cul da de de jor na lis mo sig ni fi ca re co nhe ci men to ím-
par e in con tes tá vel das qua li da des in te lec tu a is e de
ca rá ter que o cre den ci am para tal tipo de li de ran ça.
So mem-se a isso a so li dez e in de pen dên cia des se
pe rió di co de ten tor de re cor des na ci o na is de cir cu la -
ção, as sim como a pre e mi nên cia de ou tras em pre sas
do gru po eco nô mi co que in te gra, a exem plo do UOL,
no âm bi to da Inter net, e te re mos por in te i ro o va lor
em pre sa ri al do Sr. Octa vio Fri as de Oli ve i ra. Acres-
cen tem-se atri bu tos fa mi li a res ad mi rá ve is, que se ro-
bus te cem com o apo io da es po sa, D. Dag mar, e dos
fi lhos, para ad qui rir mos cons ciên cia de quan to va lor
pos sui como ci da dão.

Par ti ci pei pra ze ro sa men te da so le ni da de nas
FIAM a con vi te de seu pro mo tor, o ex-De pu ta do Fe-
de ral Prof. Ede val do Alves da Sil va, ilus tre Pre si den te
da que la or ga ni za ção, das Fa cul da des Me tro po li ta nas 
Uni das (FMU) e das Fa cul da des de Artes Alcân ta ra

Ma cha do (FAAM). Encon tra vam-se ali des ta ca das
per so na li da des, en tre as qua is o ex ce len tís si mo Mi-
nis tro Pa u lo Re na to Sou za, da Edu ca ção, re pre sen -
tan do o Pre si den te da Re pú bli ca. As mais va ri a das
ten dên ci as po lí ti cas fa zi am-se pre sen tes nas pes so -
as do ex-Mi nis tro da Sa ú de, pre cla ro Se na dor José
Ser ra; do ex-Mi nis tro do De sen vol vi men to, Sr. Alci des
Tá pi as; dos ex-go ver na do res Ores tes Qu ér cia e Pa u -
lo Ma luf; da Se cre tá ria da Edu ca ção do Esta do de
São Pa u lo, Pro fa. Rose Ne u ba u er; e do Se cre tá rio das
Fi nan ças do Mu ni cí pio de São Pa u lo, Sr. João Sa yad.
To dos, da mes ma for ma que em pre sá ri os e pro fes so -
res, usa vam ex pres sões como li ber da de de im pren sa
ou con so li da ção de um jor nal in de pen den te, isen to e
plu ra lis ta para abo nar a ho me na gem.

Ao en tre gar o tí tu lo de ”Dou tor Ho no ris Ca u sa“,
o Prof. Ede val do Alves da Sil va afir mou que o ho me -
na ge a do ”é guar dião da li ber da de de in for ma ção“.
De po is, o Sr. Octa vio Fri as de Oli ve i ra par ti ci pou da
ina u gu ra ção da Cá te dra de Jor na lis mo que leva seu
nome e pro mo ve rá se mi ná ri os li ga dos à co mu ni ca -
ção. Em seu dis cur so, res sal tou con si de rar a hon ra ria
como ”re co nhe ci men to ao tra ba lho de um gru po de
pes so as“ que o aju da ram na ”aven tu ra pro fis si o nal de
fa zer da Fo lha um gran de jor nal“.

O Di re tor-Adjun to de Re da ção do Va lor Eco nô -
mi co, jor na lis ta Car los Edu ar do Lins e Sil va, fa lou
das ino va ções sur gi das sob o co man do do ho me na -
ge a do. Co lu nis ta e mem bro do Con se lho Edi to ri al da
Fo lha, o jor na lis ta Cló vis Ros si dis cor reu so bre a im-
por tân cia po lí ti ca do pro je to, ain da em vi gor, de per-
ma nen te mo der ni za ção do pe rió di co. E o ân co ra do
Jor nal da Re cord, jor na lis ta Bo ris Ca soy, des cre veu
sua ex pe riên cia ao tem po em que di ri giu a Re da ção
da Fo lha de S. Pa u lo. Cou be ao Di re tor Edi to ri al do
Gru po Fo lha, jor na lis ta Otá vio Fri as Fi lho, co men tar
as pec tos da per so na li da de do pai e lem brar epi só di os 
mar can tes de sua ma ne i ra de di ri gir o jor nal. Fi nal -
men te, o Mi nis tro Pa u lo Re na to Sou za lem brou que
se deve ”à co ra gem de Fri as“ o fato de a Fo lha ter
sido o pri me i ro jor nal a abrir es pa ço ao de ba te de mo -
crá ti co nos anos 70.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, o acon-
te ci men to re u niu qua tro cen tos con vi da dos e tam-
bém in te grou as co me mo ra ções do 30E ani ver sá rio
das FIAM, que se si tu am en tre as mais res pe i ta das
es co las de co mu ni ca ção do País. Pa re ceu-me ha ver 
com ple men ta do, com lou vor, a ex pres si va ho me na -
gem pres ta da pela Câ ma ra dos De pu ta dos ao Sr.
Octa vio Fri as de Oli ve i ra, há dois anos, no trans cur -
so do 79E ani ver sá rio da Fo lha de S. Pa u lo.
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Na que la oca sião, como a pa la vra es ta va res tri -
ta aos Srs. De pu ta dos, não pude ma ni fes tar-me, a
não ser por ofí cio di ri gi do pos te ri or men te ao ilus tre
pu blis her. Expres sei-me com pa la vras can den tes,
mo ti va das pela cer te za de es tar so man do mi nha
opi nião à de mi lhões de le i to res e anun ci an tes be ne -
fi ci a dos pela exis tên cia da Fo lha de S. Pa u lo como
lí der de in for ma ção e for ma ção. Hoje, pos so ale-
grar-me por ha ver par ti ci pa do de ou tra lí di ma ho me -
na gem ao prin ci pal per so na gem do gru po jor na lís ti -
co Fo lha, peça-cha ve da es tru tu ra so ci al que é fi a -
do ra da li vre ma ni fes ta ção do pen sa men to e do
Esta do de mo crá ti co de di re i to.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
A Pre si dên cia, não ha ven do ob je ção do Ple ná rio,
co mu ni ca que de sig nou, sem ônus para o Se na do
Fe de ral, os no bres Se na do res Luiz Pon tes e Lú cio
Alcân ta ra para re pre sen ta rem o Se na do na Re u nião 
Anu al de Inves ti men to das Assem bléi as de Go ver -
na do res, bem como dos Se mi ná ri os que se rão re a li -
za dos a par tir do dia 7 do cor ren te mês, so bre te-
mas de gran de atu a li da de e in te res se para a re gião,
que se rão re a li za dos em For ta le za, no pe río do de 7
a 14 do cor ren te mês.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
A Presi dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que as ma té -
ri as cons tan tes da pa u ta de hoje se rão apre ci a das 
na ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, às
dez ho ras. E as ma té ri as an te ri or men te pa u ta das
para a ses são de ama nhã cons ta rão da Ordem do
Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria de ter ça-fe i ra, 
dia 12.

Cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, quin ta-fe i ra, dia 07 de mar ço, a re a li zar-se
às 10 ho ras, a se guin te

ORDEM DO DIA

 – 1 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 9, de 2001, que dis põe so bre o alon ga men to de
dí vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que tra ta a Lei
nº 9.138, de 29 de no vem bro de 1995, e dá ou tras pro-
vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Con fú cio Mou ra, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do pela apre-
sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de

2002, in cor po ran do as Emen das nºs 12 e 28, e con-
trá rio às Emen das nºs 1 a 11, 13 a 27.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

 – 2 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 11, de 2001, que cria o Fun do Se gu ro-Sa fra e
ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra para os agri cul to res
fa mi li a res da Re gião Nor des te e do nor te do Esta do
de Mi nas Ge ra is, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do de
ca la mi da de ou si tu a ção de emer gên cia em ra zão do
fe nô me no da es ti a gem, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i nal do Mo-
re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do
pela apre sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº
2, de 2002 e con trá rio às Emen das de nºs 1 a 15,
apre sen ta das pe ran te à Co mis são.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

 – 3 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 12, de 2001, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e da Inte gra ção
Na ci o nal, no va lor de oi ten ta e seis mi lhões de re a is,
para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i -
nal do Mo re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 10, apre sen ta das pe-
ran te a Co mis são.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

 – 4 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 125, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

 art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, 
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com bi na do com o art. 353, pa rá gra fo úni co, 
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº 5.526/2001, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que, al te ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro 
de 1980, que dis põe so bre o Esta tu to dos Mi li ta res,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

 – 5 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 28, de 2002 –
art. 336, II, com bi na do com o art. 338, IV,

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 1, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 58, de 2002, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los
Ju ni or, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam-
pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi-
va len te a até cem mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

 – 6 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

 Re que ri men to nº 29, de 2002 –
art. 336, II, com bi na do com o art. 338, IV,

 do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so lu -
ção nº 2, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re cer
nº 59, de 2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, com
voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos), que au to ri za 

a União a con ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex-
ter no, a ser ce le bra da en tre o Ban co Na ci o nal de De-
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES e o “Ja-
pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC”, no va lor 
equi va len te a até tre zen tos mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

 – 7 –

REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
20, de 2002, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, in clu são na
Ordem do Dia do Pro je to de Lei do Se na do nº 96, de
2001, que dis põe so bre as ope ra ções com re cur sos
dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do
Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te, de que tra ta a
Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989, e dá ou tras
pro vi dên ci as, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua vo-
ta ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

 – 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 271, de 2000 (nº 548/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Ra di o -
clu be Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Jus sa ra, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 2, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

 – 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 320, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 320, de 2001 (nº 768/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
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fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 5, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

 – 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 398, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 398, de 2001 (nº 740/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Trans con ti nen tal Ltda. para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Este io, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 46, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer-
nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

 – 11 –

PARECER Nº 76, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 76, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, so bre a Men sa gem nº 4, de 2002 (nº
1.441/2001, na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome do Te nen te-Bri ga de i -
ro-do-Ar Hen ri que Ma ri ni e Sou za, para exer cer o car-
go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de-
cor ren te da apo sen ta do ria do Te nen te-Bri ga de i -
ro-do-Ar João Fe lip pe Sam pa io de La cer da Ju ni or.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

 – 12 –

PARECER Nº 77, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 77, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -

da nia, so bre a Men sa gem nº 71, de 2002 (nº 73/2002,
na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do o nome do Dou tor Re na to de La cer da Pa i va,
Juiz do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 2ª Re gião,
para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car-
go de Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga re ser va da a ju í zes
de car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta e de cor ren te
da apo sen ta do ria do Mi nis tro José Luiz Vas con ce los.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

 – 13 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 99, de 2001 (nº 3.395/2000, na Casa de
ori gem), que au to ri za do a ção de imó vel de pro pri e da -
de do Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.294, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to -
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

 – 14 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 3, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as
Pro pos tas de Emen da à

Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000, e 14, de 2001)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja-
der Bar ba lho, que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(al te ra ção dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas e a
ex tin ção do pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria de
con vo ca ção ex tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, fa vo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de das
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

 – 15 –
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as

Pro pos tas de Emen da à
Cons ti tu i ção nºs 3, de 2000, e 14, de 2001)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 12, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de fun ci o na -
men to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar o re ces so
cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1º de ja ne i ro e es-
ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do
por re so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem pla rá
pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

 – 16 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com as

 Pro pos tas de Emen da à
Cons ti tu i ção nºs 3 e 12, de 2000)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 14, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma-
gui to Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, para re du zir o pe río do de re ces so do Con gres so
Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

 – 17 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 379, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 379, de 2001 (nº 940/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ale gre te, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 8, de 2002, da Co mis são 
de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

 – 18 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 387, de 2001 (nº 718/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Po si ti va
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 10, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

 – 19 –

REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
754, de 2001, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, so-
li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, a dis pen sa do pa re -
cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de 2001,
de sua au to ria, cujo pra zo se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua vo-
ta ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Nada mais ha ven do a tra tar, está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 17
mi nu tos.)

(OS 11433/02)
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Ata da 15ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 7 de mar ço de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão, Mo za ril do Ca val can ti,
Ri car do San tos e Mo re i ra Men des

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Amir Lan do – Anto nio Car los
Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Ari Stad ler –
Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Be ní -
cio Sam pa io – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra –
Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner 
– Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão – Edu ar do Su plicy –
Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra – Fer nan do Ri-
be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do
Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son
Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He-
lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – João
Alber to Sou za – José Agri pi no – José Co e lho – José
Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Sar ney – La u ro
Cam pos – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio
Co e lho – Luiz Ota vio – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri -
na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra
Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Pa u -
lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te-
bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to
Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro-
bin son Vi a na – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal -
do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do 
– Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral –
Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 68 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra-
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2002
(Nº 2.309/2000, Na Casa de Ori gem)

(De Ini ci a ti va do Tri bu nal de Jus ti ça do
Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os)

Insti tui Gra ti fi ca ção por Exe cu ção de
Man da dos para a car re i ra de Ana lis ta Ju di -
ciá rio, Ofi ci a is de Jus ti ça, Área Ju di ciá ria,
Espe ci a li da de Exe cu ção de Man da dos do
Qu a dro de Pes so al do Tri bu nal de Jus ti ça
do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í da Gra ti fi ca ção por Exe cu ção

de Man da dos, de vi da aos ser vi do res ocu pan tes do
car go de Ana lis ta Ju di ciá rio, Ofi ci a is de Jus ti ça, Área
Ju di ciá ria, Espe ci a li da de Exe cu ção de Man da dos, do
Qu a dro de Pes so al do Tri bu nal de Jus ti ça, do Dis tri to
Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, pe las pe cu li a ri da des de cor -
ren tes da in te gral e ex clu si va de di ca ção às ati vi da des 
do car go e ris cos a que es tão su je i tos.

§ 1º O mon tan te da gra ti fi ca ção cor res pon de ao
va lor men sal atri bu í do à Fun ção Co mis si o na da –
Sím bo lo FC-3, cons tan te do Ane xo VI da Lei nº 9.421,
de 24 de de zem bro de 1996.

§ 2º A gra ti fi ca ção não se in cor po ra à re mu ne ra -
ção, nem será com pu ta da ou acu mu la da para fins de
con ces são de acrés ci mos ul te ri o res, sob o mes mo ti-
tu lo ou idên ti co fun da men to.

Art. 2º Ape nas os ser vi do res en quan to es ti ve rem
em ati vi da de no efe ti vo cum pri men to de man da dos ju di -
ci a is no Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri -
os fa rão jus à gra ti fi ca ção de que tra ta esta lei.

Art. 3º As des pe sas de cor ren tes da im ple men ta -
ção des ta lei cor rem à con ta das do ta ções con sig na -
das ao Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os no Orça men to da União.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 2.309, DE 2000

(Do Tri bu nal de Jus ti ça do
Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os)

Insti tui Gra ti fi ca ção por Exe cu ção
de Man da dos para a car re i ra de Ana lis ta
Ju di ciá rio – Ofi ci a is de Jus ti ça – Área Ju-
di ciá ria – Espe ci a li da de Exe cu ção de
Man da dos do Qu a dro de Pes so al do Tri-
bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e
dos Ter ri tó ri os.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e

eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 1º Fica ins ti tu í da Gra ti fi ca ção por Exe cu ção

de Man da dos, de vi da aos ser vi do res ocu pan tes do
car go de Ana lis ta Ju di ciá rio – Ofi ci a is de Jus ti ça –
Área Ju di ciá ria – Espe ci a li da de Exe cu ção de Man da -
dos, do Qu a dro de Pes so al do Tri bu nal de Jus ti ça do
Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, pe las pe cu li a ri da des 
de cor ren tes da in te gral e ex clu si va de di ca ção às ati vi -
da des do car go e ris cos a que es tão su je i tos.

§ 1º O mon tan te da gra ti fi ca ção cor res pon de ao
valor men sal atri bu í do à Fun ção Co mis si o na da – Sím-
bo lo FC-03, cons tan te do Ane xo VI da Lei nº 9.421, de
24 de de zem bro de 1996.

§ 2º A gra ti fi ca ção não se in cor po ra à re mu ne ra -
ção, nem será com pu ta da ou acu mu la da para fins de
con ces são de acrés ci mos an te ri o res, sob o mes mo tí-
tu lo ou idên ti co fun da men to.

Art. 2º Ape nas as ser vi do res en quan to es ti ve -
rem em ati vi da de no efe ti vo cum pri men to de man da -
dos ju di ci a is no Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral
e Ter ri tó ri os fa rão jus à pre sen te gra ti fi ca ção.

Art. 3º As des pe sas de cor ren tes da im ple men ta -
ção des ta lei cor rem à con ta das da ta ções con sig na -
das 80 Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os no Orça men to, da União.

Art 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Bra sí lia, – Fer nan do Hen ri que Car do so, Pre si -
den te da Re pú bli ca.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº, DE DE JANEIRO DE
2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos,

Te nho a hon ra de en ca mi nhar a Vos sa Exce lên -
cia o ane xo Ante pro je to de lei que ins ti tui Gra ti fi ca ção
por Exe cu ção de Man da dos para a car re i ra de Ana tis -

ta Ju di ciá rio – Áre as Ju di ciá ria – Espe ci a li da de Exe-
cu ção de Man da dos do Qu a dro de Pes so al do Tri bu -
nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os.

Visa o Ante pro je to re mu ne rar com mais dig ni da -
de essa ca te go ria de ser vi do res, dada a im por tân cia
da fun ção que de sem pe nham e as di fi cul da des que
en fren tam para exer cê-la a con ten to.

Con vém des ta car que, pe las pe cu li a ri da des do
car go e, em de cor rên cia de de di ca ção in te gral e ex-
clu si va às ati vi da des, in clu si ve em ho rá ri os e dias pre-
vis tos nos Có di gos de Pro ces so Ci vil e Pe nal e, em
cum pri men to à de ter mi na ção ju di ci al hou ve, nes ses
úl ti mos cin co anos, um acrés ci mo con si de rá vel em
re la ção ao nú me ro de man da dos dis tri bu í dos, na or-
dem de 372.73%.

Embo ra es te ja pre vis to na le gis la ção atu al que
par te dos atos pro ces su a is de co mu ni ca ção será
cum pri da pe los Cor re i os, che gou-se a uma mé dia de
15.000 man da dos/mês no ano cor ren te para cum pri -
men to por par te de 143 Ofi ci a is de Jus ti ça, ge ran do,
com isto, so bre car ga con si de rá vel de ser vi ços a se rem 
exe cu ta dos por um qua dro li mi ta do de ser vi do res.

Acres cen te-se, ain da, o fato de que, nes tes úl ti -
mos anos, hou ve cons tan tes re a jus tes nos pre ços
dos com bus tí ve is, ele van do, as sim, os cus tos de
trans por te, no cum pri men to do de ver.

Visa o Ante pro je to, ain da, com jus ti ça, tra tá-los
com eqüi da de em re la ção aos seus pa res da Jus ti ça
Fe de ral, no que diz res pe i to à re mu ne ra ção per ce bi -
da pe los ser vi do res em ques tão.

Por fim, a ba i xa re mu ne ra ção apli ca da ao car go
tem de ses ti mu la do o in gres so de no vos can di da tos
con cur sa dos, quan do os sua con vo ca ção, con tri bu in -
do, com isto, para a Per ma nên cia de um qua dro de fi -
ci tá rio dos ser vi do res em ques tão.

Cer to da pres te za com que Vos sa Exce lên cia
sem pre tem dis tin gui do o Po der Ju di ciá rio, re no vo
meus pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

De sem bar ga dor Her me ne gil do Fer nan des
Gon çal ves, Pre si den te do TJDFT.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.421, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Cria as car re i ras dos Ser vi do res do
Po der Ju di ciá rio, fixa os va lo res de sua
re mu ne ra ção e dá ou tras Pro vi dên ci as.

....................................................................................
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(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe-
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 57, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to nos arts. 50, § 2º, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e 216 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, re que i ro que a Mesa do Se na do Fe-
de ral en ca mi nhe ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro
da Jus ti ça o se guin te pe di do de in for ma ção, a ser ob-
ti do por meio da Po lí cia Fe de ral: quan tos de le ga dos e
agen tes da Po lí cia Fe de ral se en con tram à dis po si ção 
do Mi nis té rio da Sa ú de hoje e quan tos fo ram re qui si -
ta dos nos úl ti mos qua tro anos, bem como o pe río do
em que lá es ti ve ram e qual a fi na li da de para a qual fo-
ram re qui si ta dos, dis cri mi nan do-os no mi nal men te.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2002. – Se na -
dor João Alber to Sou za.

(À Mesa para De ci são.)

REQUERIMENTO Nº 58, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to nos arts. 50, § 2º, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e 216 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, re que i ro que a Mesa do Se na do Fe-
de ral en ca mi nhe ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro
da Sa ú de o se guin te pe di do de in for ma ção: quan tos
de le ga dos e agen tes da Po lí cia Fe de ral se en con tram 

à dis po si ção do Mi nis té rio da Sa ú de hoje e quan tos
fo ram re qui si ta dos nos úl ti mos qua tro anos, bem
como o pe río do em que lá es ti ve ram e qual a fi na li da -
de para a qual fo ram re qui si ta dos, dis cri mi nan do-os
no mi nal men te.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2002. – Se na -
dor João Alber to Sou za.

(À Mesa para De ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re-
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi -
men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 59, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, a tra mi ta ção, em con jun -
to, das Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3 e 6,
am bas de 2002, que acres cen tam o art. 149-A, à
Cons ti tu i ção Fe de ral, para au to ri zar os mu ni cí pi os e o
Dis tri to Fe de ral a ins ti tu í rem con tri bu i ção para cus te io 
do ser vi ço de ilu mi na ção pú bli ca.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2002. – Se na -
dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re-
que ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia
opor tu na men te.
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So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 8, DE 2002

Acres cen ta alí nea ao art. 37, XVI, da
Cons ti tu i ção Fe de ral (acu mu la ção de
car gos de ma gis té rio).

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se-
na do Fe de ral, nos ter mos do art. 60 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Inclua-se uma alí nea, a ser enu me ra da
como d, no in ci so XVI do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral:

“Art. 37 ..................................................
..............................................................
XVI – .....................................................
d) a de dois car gos de na tu re za téc ni -

co-pedagógica, na área do ma gis té rio;
............................................................"

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral em vi gor veda a acu mu -
la ção re mu ne ra da de car gos pú bli cos, com al gu mas
ex ce ções, con di ci o na da à com pa ti bi li da de de ho rá ri -
os, a sa ber: a de dois car gos de pro fes sor; a de um
car go de pro fes sor com ou tro, téc ni co ou ci en tí fi co; a
de dois car gos pri va ti vos de mé di co e a de dois car-
gos ou em pre gos pri va ti vos de pro fis si o na is de sa ú -
de, com pro fis sões re gu la men ta das.

A úl ti ma ex ce ção re sul tou de mu dan ça da Lei
Ma i or, mais pre ci sa men te de nova re da ção da alí-
nea c do inciso XVI do art. 37, por meio da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 34, de 13 de de zem bro de 2001.
Des se modo, es ta be le ce-se um tra ta men to de si gual
para si tu a ções si mi la res, nos ca sos das áre as de sa ú -
de e de edu ca ção. Dois car gos pri va ti vos de mé di co
po dem ser acu mu la dos, as sim como dois car gos ou
em pre gos pri va ti vos de pro fis si o na is do se tor, des de
que as res pec ti vas pro fis sões se jam re gu la men ta das. 
Por ou tro lado, po dem ser exer ci dos si mul tâ ne a men te 
dois car gos de pro fes sor e um car go de pro fes sor
com ou tro, de na tu re za téc ni ca ou ci en tí fi ca. No en-

tan to, nada há ex pli ci ta do so bre o exer cí cio si mul tâ -
neo de dois car gos téc ni cos da área da edu ca ção.

A Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o -
nal (nº9.394, de 20 de de zem bro de 1996) es ta be le ce 
ni ti da men te que os pro fis si o na is da edu ca ção, cujo
pa ga men to cons ti tui, in clu si ve, des pe sa de ma nu ten -
ção e de sen vol vi men to do en si no (art. 70, I), são os
do cen tes (art. 62) e, ain da, os pro fis si o na is des ti na -
dos à ad mi nis tra ção, pla ne ja men to, ins pe ção, su per -
vi são e ori en ta ção edu ca ci o nal para a edu ca ção bá si -
ca (art. 64). Por seu lado, a Lei nº 9.424, de 24 de de-
zem bro de 1996, que dis põe so bre o Fun do de Ma nu -
ten ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e
de Va lo ri za ção do Ma gis té rio (FUNDEF), es ta be le ceu 
uma sub vin cu la ção em fa vor dos pro fis si o na is do ma-
gis té rio, em efe ti vo exer cí cio de suas ati vi da des no
en si no fun da men tal pú bli co (art. 7º, ca put). Esses re-
cur sos têm sido de di ca dos ao ma gis té rio como um
todo, in clu in do do cen tes e ocu pan tes dos car gos téc-
ni co-pedagógicos enun ci a dos pela Lei de Di re tri zes e
Ba ses, se guin do, in clu si ve, a Re so lu ção nº 3/97 da
Câ ma ra de Edu ca ção Bá si ca do Con se lho Na ci o nal
de Edu ca ção. Essa re so lu ção de fi ne como in te gran -
tes do ma gis té rio os pro fis si o na is que exer cem ati vi -
da des de do cên cia e aque les que ofe re cem su por te
pe da gó gi co di re ta a es sas ati vi da des, con si de ran do
uma nova vi são de es co la, que con ta ne ces sa ri a men -
te com ou tros pro fis si o na is, além dos pro fes so res,
para ma i or efe ti vi da de dos seus tra ba lhos.

Ape sar des tes dis po si ti vos, in ter pre ta ções di-
ver sas têm sido da das aos car gos de ma gis té rio, ao
lon go do País, em pla nos de car re i ra do Ma gis té rio.
Tais di ver gên ci as con tri bu em sig ni fi ca ti va men te para
tra ta men tos de si gua is em si tu a ções igua is, con for me
a in ter pre ta ção da lei es ta du al ou mu ni ci pal que apro-
va o pla no de car re i ra. Con se qüen te men te, são ge ra -
das si tu a ções de apre en são, in tran qüi li da de e de si -
gual da de de di re i tos.

Para me lhor es cla re ci men to e co e rên cia da le-
gis la ção in fra cons ti tu ci o nal, as sim como para es ten -
der à edu ca ção o mes mo tra ta men to ofe re ci do aos
pro fis si o na is do se tor da sa ú de, apre sen ta mos a pre-
sen te Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal. A mes ma
pa ten te ia a con ver gên cia de pon tos de vis ta en tre um
nú me ro pon de rá vel de Srs. De pu ta dos e Srs. Se na do -
res. Além dis so, visa a cor ri gir, no me nor pra zo pos-
sível, uma si tu a ção que se to mou cla mo ro sa, após
a pro mul ga ção da re fe ri da Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 34, de 13 de de zem bro de 2001, re fe ren te às pro-
fis sões re gu la men ta das da área da sa ú de.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2002. – Se na -
dor Ri car do San tos – Ger son Ca ma ta – Luiz Otá vio 
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– Fer nan do Ri be i ro – Arlin do Por to – Ca sil do Mal-
da ner – Fre i tas Neto – Be ní cio Sam pa io – Ro meu
Tuma – Car los Pa tro cí nio – Ge ral do Melo – Na bor
Ju ni or – Lú cio Alcân ta ra – Belo Par ga – Le o mar
Qu in ta ni lha – Mo za ril do Ca val can ti – Ge ral do
Althoff – Pa u lo Har tung – Lú dio Coê lho – Ro bin -
son Vi a na – Wel ling ton Ro but – Ro mé ro Jucá –
Car los Be zer ra – Ari Stad ler – Ge ral do Cân di do –
Wal mir Ama ral – Ma ri na Sil va – Íris Re zen de – La u -
ro Cam pos – Te o tô nio Vi le la.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A pro-
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções cons tan tes do art. 354
e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será des pa cha da à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

So bre a mesa, pro je to de lei que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 40, DE 2002

Obri ga a com pro va ção de re gis tro
no con se lho re gi o nal de Me di ci na e da ti-
tu la ção de es pe ci a lis ta para prá ti ca da
Me di ci na em ser vi ços de sa ú de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta,
Art. 1º O exer cí cio da Me di ci na e a prá ti ca de

qual quer ato mé di co em um ser vi ço de sa ú de de pen -
de rá de o mé di co fa zer pro va e re gis tro, jun to à di re -
ção do ser vi ço, de sua ins cri ção no con se lho re gi o nal
de Me di ci na com ju ris di ção na re gião em que se lo ca -
li za o ser vi ço de sa ú de em que pre ten de atu ar.

Art. 2º A atu a ção como es pe ci a lis ta de pen de rá,
sem pre ju í zo do dis pos to no art. 1º, de o mé di co fa zer
pro va e re gis tro, jun to à di re ção do ser vi ço em que
pre ten da exer cer a es pe ci a li da de, de ser por ta dor do
tí tu lo de es pe ci a lis ta, emi ti do pela Asso ci a ção Mé di ca 
Bra si le i ra ou pelo Con se lho Fe de ral de Me di ci na.

Art. 3º As pro vas a que se re fe rem os arts. 1º e 2º
con sis tem, res pec ti va men te, da cé du la de iden ti da de
de mé di co, emi ti da por con se lho re gi o nal ou Fe de ral
de Me di ci na, e do tí tu lo de es pe ci a lis ta, emi ti do pela
Asso ci a ção Mé di ca Bra si le i ra.

Pa rá gra fo úni co. Có pi as dos do cu men tos a que
se re fe re o ca put de ve rão ser man ti das em ar qui vo

jun to aos re gis tros fun ci o na is do mé di co, no caso de
este ser em pre ga do do es ta be le ci men to, ou em ar qui -
vo pró prio, na au sên cia de vín cu lo em pre ga tí cio do
mé di co com o es ta be le ci men to ou a or ga ni za ção que
o man tém, em se tra tan do de es ta be le ci men tos de
cor po clí ni co aber to.

Art. 4º O des cum pri men to de dis po si ções des ta
lei cons ti tui in fra ção sa ni tá ria pre vis ta no in ci so II do
art. 10 da Lei nº6.437, de 20 de agos to de 1977, su je i -
tan do os in fra to res às pe na li da des nela co mi na das.

Pa rá gra fo úni co. Res pon dem so li da ri a men te
pela in fra ção o di re tor-superintendente e o di re tor clí-
ni co do es ta be le ci men to em que ela ocor rer.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor no pra zo de trin ta
dias a con tar da data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O re cen te epi só dio da mor te de cin co pa ci en tes
de um fal so ci rur gião plás ti co que exer cia a es pe ci a li -
da de em Go iás e Bra sí lia trou xe à mos tra a in su fi ciên -
cia dos me ca nis mos exis ten tes para a fis ca li za ção do
exer cí cio da Me di ci na em nos so país.

Esta pro po si ção, que sub me to à con si de ra ção e
ao apri mo ra men to dos no bres co le gas, visa a acres-
cen tar um me ca nis mo ágil e efe ti vo àque la fis ca li za -
ção, obri gan do o mé di co a fa zer pro va de sua ti tu la -
ção e a re gis trar, jun to à di re ção do es ta be le ci men to
de sa ú de em que pre ten da atu ar, seus tí tu los, de mé-
di co e de es pe ci a lis ta.

Ao mes mo tem po, ins ti tui o re co nhe ci men to le-
gal ape nas para os tí tu los de es pe ci a lis ta emi ti dos
pela Asso ci a ção Mé di ca Bra si le i ra e pelo Con se lho
Fe de ral de Me di ci na e sub me te a pro fi ciên cia do mé-
di co a mais um con tro le ao atri bu ir a mais dois agen-
tes – os di re to res su pe rin ten den tes e clí ni cos dos
hos pi ta is –, a sua fis ca li za ção.

O des cum pri men to des sas dis po si ções é ti pi fi -
ca do como in fra ção sa ni tá ria pre vis ta na lei que con fi -
gu ra as in fra ções à le gis la ção sa ni tá ria fe de ral e es ta -
be le ce as res pec ti vas san ções, cor ren do o pro ces so
de sua apu ra ção, exe cu ção e ape na men to se gun do
os ri tos nela pres cri tos.

Os di re to res su pe rin ten den tes e clí ni cos que
não exer ce rem a fis ca li za ção aqui pre vis ta, isto é, a
for ma ção e ti tu la ção dos mé di cos que atu am em seus
es ta be le ci men tos, es tão su je i tos – nos ter mos do que
dis põe o in ci so II do art. 10 da Lei nE6.437, de 1977 –,
a pe na li da des de ad ver tên cia e/ou mul ta, e a te rem
seus es ta be le ci men tos in ter di ta dos ou can ce la da a li-
cen ça de fun ci o na men to dos mes mos.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2002. – Se na -
dor Car los Be zer ra.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

Con fi gu ra in fra ções à Le gis la ção
Sa ni tá ria Fe de ral, es ta be le ce as san ções
res pec ti vas, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art 10. São in fra ções sa ni tá ri as:

....................................................................................
II – cons tru ir, ins ta lar ou fa zer fun ci o nar hos pi -

ta is, postos ou ca sas de sa ú de, clí ni cas em ge ral, ca-
sas de re pou so, ser vi ços ou uni da des de sa ú de, es ta -
be le ci men tos ou or ga ni za ções afins, que se de di -
quem à pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú de,
sem li cen ça do ór gão sa ni tá rio com pe ten te ou con tra -
ri an do nor mas le ga is e re gu la men ta res per ti nen tes:

Pena – ad ver tên cia, in ter di ção, can ce la men to
da li cen ça e/ou mul ta.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pro je -
to que aca ba de ser lido será re me ti do à Co mis são
com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Se nhor Pre si den -
te da Re pú bli ca ado tou, em 6 de mar ço de 2002 e pu-
bli cou no dia 7 do mes mo mês e ano, a Me di da Pro vi -
só ria nº 34, que ”Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor
dos Mi nis té ri os de Mi nas e Ener gia e da Inte gra ção
Na ci o nal, no va lor glo bal de R$ 805.000.000,00, para
os fins que es pe ci fi ca“.

De acor do com as nor mas es ta be le ci das por
esta Pre si dên cia, nas ses sões con jun tas re a li za das
nos dias 2 de ou tu bro e 27 de de zem bro de 2001, fica
es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi ta ção
da ma té ria:

– Pu bli ca ção no DO: 7-3-2002
– Emen das: até 12-3-2002 (6º dia da pu bli ca ção)
– Pra zo fi nal na Co mis são: 7-3-2002 a

20-3-2002(14º dia)
– Re mes sa do pro ces so à CD: 20-3-2002
– Pra zo na CD: de 21-3 a 3-4-2002(15º ao 28º dia)
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 3-4-2002
– Pra zo no SF: de 4-4 a 17-4-2002 (42º dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 17-4-2002
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 18-4 a 20-4-2002 (43º ao 45º dia)

– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par-
tir de: 21-4-2002 (46º dia)

– Pra zo fi nal no Con gres so: 5-5-2002 **(60 dias)
Nos ter mos do § 1º do art. 2º da Re so lu ção nº 1,

de 2001-CN, a ma té ria vai à Co mis são Mis ta de Pla-
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

** § 7º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada
pelo art. 1º da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001: “Pror ro -
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên cia de me di da
pro vi só ria que, no pra zo de ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli -
ca ção, não ti ver a sua vo ta ção en cer ra da nas duas Ca sas do
Con gres so Na ci o nal”.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se es go tou on tem o
pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter no,
sem que te nha sido in ter pos to re cur so no sen ti do da
apre ci a ção, pelo Ple ná rio, do Pro je to de Lei do Se na -
do nº 150, de 2001, de au to ria do Se na dor Ger son
Ca ma ta, que dis põe so bre a Lei nº 5.917, de 10 de se-
tem bro de 1973 (aces so do Por to de Ca pu a ba à
BR-262/ES).

Ten do sido em apre ci a da em de ci são ter mi na ti -
va pela Co mis são de Ser vi ços de in fra-estrutura, a
ma té ria, apro va da, vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

OFÍ CIO Nº 17/2002 – GLDPT

Bra sí lia, 6 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção a seu Ofí cio nº SF/93/2002, de 26

de fe ve re i ro do cor ren te, co mu ni co que es tou in di can -
do os Se na do res Se bas tião Ro cha e José Edu ar do
Du tra, como ti tu la res, e a Se na do ra Emi lia Fer nan -
des, como su plen te, para com po rem a Co mis são Par-
la men tar de Inqué ri to cri a da pelo Re que ri men to nº 3,
de 2002, com a fi na li da de de in ves ti gar dis cre pân ci as
en tre as pes qui sas ele i to ra is re a li za das du ran te o
pro ces so ele i to ral do ano 2000 e os re sul ta dos das
res pec ti vas ele i ções, nos mu ni cí pi os que in di ca.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Edu ar do Su plicy,
Lí der do PT e do Blo co Par la men tar de Opo si ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre-
si dên cia de sig na os Srs. Se na do res Se bas tião Ro-
cha e José Edu ar do Du tra, como ti tu la res, e a Se na -
do ra Emi lia Fer nan des, como su plen te, para in te gra -
rem a re fe ri da Co mis são, nos ter mos do ofí cio que
aca ba de ser lido.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora-
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Va la da res, por 20 mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, a so ci e da de tem pro cu ra do, 
em todo o mun do, o aper fe i ço a men to das suas re la -
ções no mo sa i co com ple xo de so bre vi vên cia. A jus ta
as pi ra ção de uma vida me lhor não pode mais se res-
trin gir aos efe i tos da eco no mia e do mer ca do.

A cul tu ra, que an tes pa re cia ser um pa tri mô nio
das ar tes e das le tras tem sido, nos úl ti mos tem pos,
uma ma triz his tó ri ca va lo ra da pela ex pe riên cia a for-
ne cer a iden ti da de so ci al.

Na evo lu ção hu ma na, mu i tas ve zes, a cul tu ra foi
co lo ca da em pri me i ro pla no, com po vos as si mi lan do
os mo dos de vida de ou tros po vos, mas em ou tros ca-
sos, as guer ras, os do mí ni os le va ram os ven ce do res
à des tru i ção da cul tu ra dos ven ci dos.Tem sido len to,
por tan to, o pro ces so afir ma ti vo cul tu ral e so ci al da hu-
ma ni da de. 

No con tex to da his tó ria, as mu lhe res so fre ram
as mais du ras res tri ções, afas ta das das de ci sões fa-
mi li a res com a ima gem en vol ta em pre con ce i tos que
ge ra ram pro ce di men tos de si gua is nas re la ções dos
gru pos. As mu lhe res pas sa ram por vá ri as eta pas de
in fe ri o ri za ção: hu mi lha das, de gra da das, afas ta das da
vida po lí ti ca, cul tu ral e so ci al. 

Mu lhe res, iso la da men te ou or ga ni za das, re a gi -
ram aos ri go res im pos tos e sus ten ta ram lu tas he rói -
cas, que fo ram co lo can do no de ba te pú bli co ques tões 
es sen ci a is, mu i tas de las ain da hoje atu a is. As mu lhe -
res con quis ta ram len ta men te es pa ços nos qua is afir-
ma ram suas po si ções, idéi as, for mas de luta, que-
bran do o dis tan ci a men to exis ten te.

Vá ri os exem plos ilus tram a his tó ria. No Bra sil,
as mu lhe res fo ram igual men te dis cri mi na das e ti ve -
ram o aces so ao es tu do ne ga do por vá ri os sé cu los.
Cito um fato da se gun da me ta de do sé cu lo XIX, bas-
tan te re ve la dor do pre con ce i to con tra a mu lher. Cor ria 
o ano de 1879 e tra mi ta va na Assem bléia Pro vin ci al
de Per nam bu co um pro je to de ini ci a ti va do Pre si den te 
da Pro vín cia, con ce den do bol sas de es tu do para que
duas ou três mo ças per nam bu ca nas fos sem es tu dar
me di ci na nos Esta dos Uni dos e na Su í ça. 

O pro je to re pre sen ta va um in te res se pú bli co e
es ta va em sin to nia com a mar cha da his tó ria, mas so-
fria na Assem bléia per nam bu ca na sé ri as res tri -
ções.Um res pe i ta do De pu ta do, o Dr. Ma la qui as, que
era mé di co, usou de uma ar gu men ta ção, pre ten sa -

men te ci en tí fi ca, para jus ti fi car ser con tra o pro je to,
des fi lan do uma sé rie de su po si ções que fa zi am a mu-
lher in fe ri or ao ho mem e in ca paz de fa zer um cur so
su pe ri or como o de Me di ci na. Du ran te mu i tos dias, o
Re ci fe as sis tiu a um gran de de ba te no Le gis la ti vo,
quan do o ad vo ga do ser gi pa no, To bi as Bar re to de Me-
ne zes, tam bém De pu ta do, to mou a de fe sa das mu-
lhe res, der ru ban do, um a um, to dos os ar gu men tos
con trá ri os, mos tran do o pro gres so das ciên ci as e
com ele a que da de ve lhos ta bus e a su pe ra ção de
an ti gos co nhe ci men tos.

O de ba te na Assem bléia Pro vin ci al de Per nam -
bu co foi um dos pon tos des ta ca dos das li des cul tu ra is 
da se gun da me ta de do sé cu lo XIX, quan do se ope ra -
ram pro fun das trans for ma ções com o en ga ja men to
dos jo vens es tu dan tes de Di re i to da Fa cul da de de Di-
re i to de Re ci fe. Enquan to os ora do res re ve za vam
suas te o ri as na tri bu na da Assem bléia, os jor na is to-
ma vam par ti do, os es tu dan tes e um gran de nú me ro
de pes so as ocu pa vam as ga le ri as, re fe ren dan do a
dis cus são. 

Mais do de fen der a ca pa ci da de da mu lher, para
apren der e co man dar qual quer co i sa, To bi as Bar re to
apre sen tou um pro je to de lei cri an do uma es co la mis-
ta, de mo ças e ra pa zes, para pre pa rá-los para a for-
ma ção su pe ri or nos mol des das es co las ale mãs. O
pro je to foi pos ter ga do e, mais adi an te, ar qui va do, sob
a ale ga ção de que o ca lor dos tró pi cos não re co men -
da va ajun tar ra pa zes e mo ças numa só es co la. 

No en tan to, os ar gu men tos pe da gó gi cos e ci en -
tí fi cos, atu a li za dos pela mais re cen te bi bli o gra fia, uti li -
za dos por To bi as Bar re to atra í ram apo io e as mo ças
per nam bu ca nas fo ram es tu dar no ex te ri or o cur so de
Me di ci na. Esta va ven ci da aque la eta pa que de i xou
me mó ria na ca pi tal per nam bu ca na.

As úl ti mas dé ca das do sé cu lo XIX e as pri me i -
ras do sé cu lo XX fo ram de bra vas cam pa nhas eman-
ci pa do ras. No mes mo tom, a so ci e da de, pe los se gui -
men tos mais es cla re ci dos, de fen deu a li ber da de dos
es cra vos, a pro cla ma ção da Re pú bli ca, os di re i tos da
mu lher, a pro te ção à in fân cia. Tais ca u sas es ta vam
as so ci a das, in ti ma men te, aos cla mo res da li ber da de
e aos prin cí pi os da de mo cra cia. 

A di fu são das ca u sas de mo crá ti cas fez sur gir no
Bra sil di ver sas mu lhe res que as su mi ram pa péis de lí-
de res, mo bi li zan do a po pu la ção. Em Ser gi pe, para ci-
tar o exem plo do meu Esta do, uma jo vem pro fes so ra,
Etel vi na Amá lia de Si que i ra, foi às ruas re ci tan do os
seus po e mas, len do em voz alta seus ar ti gos de jor-
na is, par ti ci pan do ati va men te da cam pa nha abo li ci o -
nis ta, lan ça da com vi gor pela So ci e da de Li ber ta do ra
Ser gi pa na, a par tir de 1881 e man ti da por in ter mé dio
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da Ca ba na do Pai To maz, cen tro ir ra di a dor da abo li -
ção, ins ta la do em Ara ca ju sob a di re ção de Fran cis co
José Alves.

Ao lado de ou tras mu lhe res, Etel vi na Amá lia de
Si que i ra de fen deu os di re i tos fe mi ni nos, tor nan do-se
um sím bo lo das lu tas em Ser gi pe. A far ma cêu ti ca Ce-
sar ti na Ré gis do Amo rim, a mé di ca Íta la Oli ve i ra e a
ad vo ga da Ma ria Rita So a res mo vi men ta ram a so ci e -
da de ser gi pa na nas pri me i ras dé ca das do sé cu lo
pas sa do, na es te i ra do pa pel pi o ne i ro da pro fes so ra e
po e ti sa Etel vi na Amá lia de Si que i ra. O es for ço de tais
mu lhe res está bem con ta do no li vro da pro fes so ra e
aca dê mi ca, da Aca de mia Ser gi pa na de Le tras, Ma ria
Lí gia Ma du re i ra Pina – A Mu lher na His tó ria.

Em vá ri as par tes do Bra sil as mu lhe res to ma -
ram a van guar da da luta pe los seus di re i tos e fo ram
con quis tan do es pa ço, li qüi dan do com a do mi na ção
he ge mô ni ca. É cer to que so bre vi vem mu i tos pre con -
ce i tos, em uso co mum no co ti di a no da vida bra si le i ra,
mas as con quis tas fe mi ni nas cres cem, con ti nu a men -
te, am pli an do os ho ri zon tes da par ti ci pa ção po lí ti ca e
cul tu ral das mu lhe res bra si le i ras.

Mu lhe res como a zoó lo ga pa u lis ta Ber ta Luiz,
Car mem Por ti nho e Ma ria Luiz Bit ten court, que in te -
gra ram a Fe de ra ção Bra si le i ra pelo Pro gres so Fe mi -
ni no e a União Uni ver si tá ria Fe mi ni na, am bas com
sede no Rio de Ja ne i ro, ou ain da a psi qui a tra ala go a -
na Nise da Sil ve i ra, são le gen das con sa gra das pela
his tó ria, com con tri bu i ções sig ni fi ca ti vas para o País,
e são sím bo los da afir ma ção da co ra gem, da in te li -
gên cia, da cul tu ra na ci o na is.

A luta, con tu do, não aca bou. Em vá ri as par tes
do mun do são co nhe ci das for mas ar ca i cas de man do, 
in fe ri o ri zan do as mu lhe res, como se viu bem re cen te -
men te no Afe ga nis tão dos Ta li bãs, onde mais que a
bur ca que es con de os ros tos, as mu lhe res são obri-
ga das a es con der os sen ti men tos, von ta des, su bal -
ter ni za das por cos tu mes se di men ta dos, sem al te ra -
ção ao lon go dos sé cu los. O Afe ga nis tão não é caso
iso la do, nem úni co, mas tem a for ça de cha mar a aten-
ção do mun do, pelo pa tro cí nio dado ao ter ro ris mo.

No mun do glo ba li za do, onde a in for ma ção em
tem po real faz a co mu ni ca ção o meio uni ver sal do co-
nhe ci men to, é com pe sar que são re gis tra dos mo dos
an ti gos de dis cri mi na ção, des res pe i to, que avil tam a
his tó ria hu ma na. E en quan to hou ver exem plos de in-
jus ti ças pre va le cen do nas re gras de con vi vên cia so-
ci al, a luta em de fe sa das mu lhe res toma ca rá ter de
pri o ri da de.

No Dia Inter na ci o nal da Mu lher, a ser co me mo -
ra do ama nhã, dia 8, a re fle xão so bre a his tó ria ain da é
o me lhor ca mi nho para ho me na ge ar a luta fe mi ni na

pela li ber da de, pelo di re i to, pela so bre vi vên cia dig na,
pela pros pe ri da de, pela jus ti ça e pela paz. Da mi nha
par te, lou van do as li ções das gran des mu lhe res em
fa vor de uma so ci e da de de mo crá ti ca, que ro ci tar no-
mes de mu lhe res ser gi pa nas que de ram, sem pre, o
tes te mu nho de suas cons ciên ci as na cons tru ção de
um mun do me lhor. Mu lhe res que de ram exem plos
ines que cí ve is, como a Pro fes so ra Qu in ti nha Di niz de
Oli ve i ra Ri be i ro, pri me i ra mu lher a ser ele i ta De pu ta -
da Esta du al na Assem bléia de 1935, em Ser gi pe, ou
como as pro fes so ras e aca dê mi cas Ma ria The tis Nu-
nes, Ofe ní sia So a res Fre i re, Car me li ta Pin to Fon tes,
es cri to ras como Aglaé Fon tes de Alen car, Be a triz
Gois Dan tas, em pre sá ria e po lí ti ca, como a no bre Se-
na do ra Ma ria do Car mo Alves, cuja pre sen ça, tra ba -
lho e com pe tên cia hon ra esta Casa de re pre sen ta ção
dos Esta dos e afir ma a for ça da mu lher ser gi pa na.

Com es sas pa la vras de exal ta ção e de so li da ri e -
da de à luta das mu lhe res no mun do e no Bra sil, sa ú do 
to dos as mu lhe res de hoje, de to dos os Esta dos,
cons ci en te de que há mu i to por con quis tar. É lon ga,
com cer te za, a ca mi nha da para de sen ra i zar pre con -
ce i tos an ti gos, pri vi lé gi os e ou tros ins tru men tos que
ser vi ram e ain da ser vem para jus ti fi car a sub mis são
da mu lher.

Sr. Pre si den te, an tes de en cer rar as mi nhas pa-
la vras, gos ta ria de ler, para que cons tas se nos Ana is
da Casa, uma nota da Co mis são Exe cu ti va Na ci o nal
do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro – PSB, que foi apro va -
da numa re u nião, on tem à tar de, e que tra ta subs tan -
ci al men te da ver ti ca li za ção im pos ta pelo Tri bu nal Su-
pe ri or Ele i to ral. É um pro tes to de mo crá ti co e uma ad-
ver tên cia a quan tos lu tam pela nor ma li da de das nos-
sas ins ti tu i ções e pelo equi lí brio dos po de res.

PSB re a fir ma can di da tu ra de Ga ro ti -
nho à Pre si dên cia.

A Co mis são Exe cu ti va do Par ti do So-
ci a lis ta Bra si le i ro de li be rou in gres sar jun to
ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com ação di re -
ta de in cons ti tu ci o na li da de con tra de ci são
do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral que vir tu al -
men te mo di fi ca dis po si ti vos da lei ele i to ral
re la ti vos a ali an ças par ti dá ri as para as pró-
xi mas ele i ções.

No úl ti mo ple i to, essa le gis la ção, as se -
gu ran do a li ber da de par ti dá ria de co li ga -
ções, foi apli ca da e, com as ne ces sá ri as ins-
tru ções do TSE, pre si di ram as ele i ções dos
atu a is de ten to res de man da to, sen do de es-
tra nhar que so fram al te ra ções tão ra di ca is
nas pro xi mi da des das ele i ções, per tur ban do 
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o pro ces so ele i to ral. Além de in con ve ni en -
tes, es sas al te ra ções fe rem o prin cí pio fe de -
ra ti vo, a au to no mia dos Po de res e agri dem
ex pres sa men te o art. 16 da Cons ti tu i ção da
Re pú bli ca.

O Pre si den te da Re pú bli ca de cla rou
que as mo di fi ca ções se ajus tam à re for ma
po lí ti ca que sem pre de se jou fa zer. Na ver da -
de, um vo lu mo so pro je to tran si tou pelo Se-
na do Fe de ral com a pre ten são de co di fi car
a dita re for ma, es bar ran do em re sis tên ci as
que pa ra li sa ram sua tra mi ta ção. Ini ci a ti vas
pon tu a is, ajus ta das à con cep ção ge ral de-
fen di da pe las for ças con ser va do ras, fo ram
sen do apre sen ta das e apro va das ao lon go
do tem po, den tro da mes ma ló gi ca: a cri a -
ção de em pe ci lhos, ma i o res ou me no res, à
li vre or ga ni za ção dos par ti dos e à ma ni fes -
ta ção da po pu la ção. A re for ma que não foi
pos sí vel re a li zar pela via le gí ti ma do Con-
gres so, es sas for ças con ser va do ras in ten -
tam fa zer pela via ir re gu lar dos tri bu na is.

A le gis la ção ele i to ral, aten den do à ex-
ten são e à di ver si da de do País, sem pre deu
am pla li ber da de a todo ci da dão que se can-
di da tar a qual quer car go, e em qual quer
tem po, apre sen ta do pe los par ti dos. Essa ló-
gi ca ia no sen ti do da am pli a ção de di re i tos e
só foi afas ta da pela di ta du ra, em cuja ló gi ca
se ins pi ra ram os atu a is de ten to res do po der.

Tor na-se evi den te que tais ten ta ti vas
con ti nu a rão a ser fe i tas, na me di da em que
a po lí ti ca e a im plan ta ção no País faz cres-
cer o des con ten ta men to da po pu la ção. A
con ten ção des sa opo si ção le gí ti ma nas ci da
da so ci e da de, vai ne ces si tar de for mas res-
tri ti vas e co er ci ti vas cada vez mais du ras. A
de ci são do TSE não pode ser vis ta como
fato iso la do.

Di an te dis so, a Co mis são Exe cu ti va
Na ci o nal do PSB, com base nas de ci sões
do Di re tó rio Na ci o nal e do úl ti mo Con gres -
so, jul ga im pres cin dí vel que, além da res-
pos ta ju rí di ca pela via do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, seja dada tam bém uma res pos ta
po lí ti ca à ten ta ti va do po der cen tral de im por 
no vas me di das res tri ti vas. 

De ci de, por isso, con vo car to dos os
mi li tan tes a de sen vol ver ações que for ta le -
çam ain da mais o PSB, a co me çar pela re a -
li za ção de cam pa nhas de fi li a ção, de cri a -
ção de no vos di re tó ri os mu ni ci pa is. Con voca

es pe ci al men te os de ten to res de man da to
ele ti vo – go ver na do res, se na do res, de pu ta -
dos fe de ra is e es ta du a is, pre fe i tos, vi-
ce-prefeitos, ve re a do res e per so na li da des
do Par ti do – para que se dis po nham a pre-
en cher os cla ros por ven tu ra exis ten tes nas
nos sas cha pas pro por ci o na is. A Co mis são
Exe cu ti va Na ci o nal se ar ti cu la rá no sen ti do
de vi a bi li zar a ali an ça po lí ti ca vi san do à con-
so li da ção do pro je to na ci o nal do PSB.

Ao mes mo tem po, re co men da que o
Par ti do por to das as suas ins tân ci as en vi de
es for ços vi san do a de nun ci ar, jun to à po pu -
la ção, as ten ta ti vas de per tur ba ção do ple i to 
en ce ta das pelo po der cen tral.

A Pre si dên cia do PSB deve re a li zar le-
van ta men to em cada Esta do, apre sen tan do
à Se cre ta ria Na ci o nal para que me di das es-
pe cí fi cas se jam ado ta das em re la ção a cada
um de les.

O ob je ti vo prin ci pal des sas pro vi dên ci -
as é o for ta le ci men to do PSB e a ele i ção do
seu can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca,
em tor no do qual o Par ti do está uni fi ca do.

Será a res pos ta do povo à agres são
au to ri tá ria.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Com todo o pra zer, Se na dor Se bas tião Ro cha.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se-
na dor Anto nio Car los Va la da res, gos ta ria ape nas de
ex pli car a si tu a ção do De pu ta do Miro Te i xe i ra, Lí der
do PDT na Câ ma ra, e o faço na con di ção de Lí der do
PDT no Se na do. A so ci e da de bra si le i ra, a clas se po lí -
ti ca e a im pren sa não po dem, de ma ne i ra ne nhu ma,
ten tar re la ci o nar a ação do De pu ta do Miro Te i xe i ra
com qual quer ma ni pu la ção ten ta da ou re a li za da por
quem quer que seja. E faço essa ob ser va ção por que
a nota do PSB, de cer ta for ma, atri bui à de ci são do
TSE uma mo ti va ção po lí ti co-eleitoral. Qu e ro di zer que
o De pu ta do Miro Te i xe i ra não par ti ci pou dis so. Ele
ape nas teve um pa pel ins ti tu ci o nal nes sa ques tão, de
zelo pela de mo cra cia e pela Cons ti tu i ção. É bom lem-
brar que a con sul ta do De pu ta do Miro Te i xe i ra foi fe i ta
no dia 7 de agos to de 2001. Se, de po is de trans cor ri -
do o pra zo fi nal para as fi li a ções par ti dá ri as, para as
mu dan ças de par ti dos, hou ve qual quer for ça ex ter na
que te nha in flu en ci a do a de ci são do TSE, re al men te
não foi o De pu ta do Miro Te i xe i ra nem o PDT, até por-
que o nos so Par ti do pode vir a ser ví ti ma de todo esse
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pro ces so. Nós, do PDT, tam bém va mos so frer con se -
qüên ci as des sa de ci são do TSE, em vá ri os Esta dos
do Bra sil. Ima gi nem só se o PDT fi car sem uma co li -
ga ção na ci o nal e ti ver que lan çar um can di da to pró-
prio a Pre si den te da Re pú bli ca o que isso tra rá de
pro ble mas nos di ver sos Esta dos bra si le i ros! Por tan to, 
o PDT não se be ne fi cia au to ma ti ca men te des sa de ci -
são. O De pu ta do Miro Te i xe i ra afir mou em en tre vis ta,
on tem, que re cor re rá ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral se
hou ver al gu ma me di da le gis la ti va que lhe pa re ça in-
cons ti tu ci o nal, como, por exem plo, um de cre to le gis -
la ti vo. De mi nha par te, o que te nho a di zer é que en-
ten do que a ver ti ca li za ção está ex plí ci ta, de fato, na
lei ele i to ral, mas que não de ve ria ter sido ado ta da
para es tas ele i ções. O TSE po de ria ter aca ta do a con-
sul ta do De pu ta do Miro Te i xe i ra, mas de i xan do cla ro
que ela só pre va le ce ria para as pró xi mas ele i ções em
fun ção de já ter mos aden tra do no ca len dá rio ele i to ral. 
Esse é o meu en ten di men to. E uso da pa la vra, Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res, para di zer que a nota
do PSB vem em um bom mo men to. É a re a ção de um
par ti do que, cer ta men te, se sen te pre ju di ca do por isso,
e que en ten de que for ças alhe i as ao TSE in flu enci a -
ram na de ci são. Res pe i to a po si ção do PSB, mas
tam bém que ro isen tar o meu Par ti do de qual quer res-
pon sa bi li da de. Sin ce ra men te, não acre di to em ma ni -
pu la ção. Cre io que foi uma de ci são au to crá ti ca do
TSE, ba se a da nas suas con vic ções. Qu an do se tra ta
de Jus ti ça, apren di que ou se res pe i ta ou se re cor re.
Por tan to, cabe a qual quer par ti do, a qual quer ci da -
dão, a qual quer li de ran ça re cor rer da de ci são do TSE
nas ins tân ci as com pa tí ve is com cada re cur so. Pa ra -
be ni zo V. Exª, de qual quer ma ne i ra, pela sua in ter ven -
ção fir me e por ter apre sen ta do essa ques tão no ple-
ná rio, já tan tas ve zes de ba ti da. Obri ga do pelo apar te,
Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor Se bas tião Ro cha, em ne nhum mo-
men to, a nota do PSB ou o meu dis cur so ti ve ram o
con dão de acu sar, nem de lon ge, a fi gu ra do De pu ta -
do Miro Te i xe i ra, que con si de ro ser do ma i or res pe i to.
S. Exª tem, na Câ ma ra dos De pu ta dos, um pa pel da
mais alta re le vân cia, sem pre de fen den do as boas ca-
u sas do Bra sil e fa zen do opo si ção sé ria, fir me e equi-
li bra da. S. Exª é um dos De pu ta dos mais que ri dos no
Con gres so Na ci o nal, e, te nho cer te za, ja ma is se
pres ta ria a ser o ins tru men to de for ças que de se jam
cri ar obs tá cu los ao for ta le ci men to dos par ti dos em
nos so País. Pelo con trá rio, a luta do De pu ta do Miro
Te i xe i ra sem pre foi pelo for ta le ci men to dos par ti dos,
prin ci pal men te dos par ti dos de Opo si ção, sen do um

mem bro bri lhan te e com pe ten te do Par ti do De mo crá -
ti co Tra ba lhis ta – PDT.

Enfa ti zo que, quan do o De pu ta do fez a con sul ta, 
ja ma is pen sa ria que essa se ria res pon di da nos ter-
mos de que te mos co nhe ci men to, no ano da ele i ção.
Te nho cer te za de que S. Exª pen sa va que, quin ze
dias de po is, sua con sul ta se ria mo ti vo de de li be ra ção
no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. Mas, in fe liz men te, esse
ór gão re tar dou a sua de ci são e, quan do mu i tos par ti -
dos po lí ti cos já ha vi am co me ça do a fa zer ali an ças,
quan do tudo já es ta va mais ou me nos acer ta do, ela
foi di vul ga da. A de ci são do TSE, por tan to, que brou
esse mo vi men to le gí ti mo e as se gu ra do pela Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pelo qual os par ti dos po dem, de for ma 
li vre, fa zer as ali an ças que qui se rem e en ten de rem
nos seus Esta dos, as sim como acon te ceu na ele i ção
de 1998.

Se na dor Se bas tião Ro cha, pa ra be ni zo V. Exª
pelo fato de re co nhe cer que a de ci são do Tri bu nal Su-
pe ri or Ele i to ral foi in tem pes ti va. Essa de ci são de ve ria
ter sido to ma da no ano pas sa do, an tes de ou tu bro, ou
de ve ria ter va li da de ape nas para as ele i ções mu ni ci -
pa is de 2004 e para as ele i ções ge ra is de 2006.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADA-
RES EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

NOTA DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
PSB REAFIRMA CANDIDATURA

DE GAROTINHO À PRESIDÊNCIA

A Co mis são Exe cu ti va Na ci o nal do Par ti do So-
ci a lis ta Bra si le i ro de li be rou in gres sar jun to ao Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral com Ação Di re ta de Incons ti tu ci -
o na li da de con tra a de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i -
to ral que vir tu al men te mo di fi ca dis po si ti vos da Lei
Ele i to ral re la ti vos a ali an ças par ti dá ri as para as pró xi -
mas ele i ções.

No úl ti mo ple i to, essa le gis la ção, as se gu ran do a
li ber da de par ti dá ria de co li ga ções, foi apli ca da e, com
as ne ces sá ri as ins tru ções do TSE, pre si di ram as ele i -
ções dos atu a is de ten to res de man da to, sen do de es-
tra nhar que so fram al te ra ções tão ra di ca is nas pro xi -
mi da des das ele i ções, per tur ban do o pro ces so ele i to -
ral. Além de in con ve ni en tes, es sas al te ra ções fe rem o
prin cí pio fe de ra ti vo, a au to no mia dos Po de res e agri-
dem ex pres sa men te o art. 16 da Cons ti tu i ção da Re-
pú bli ca.
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O Pre si den te da Re pú bli ca de cla rou que as mo-
di fi ca ções se ajus tam à re for ma po lí ti ca que sem pre
de se jou fa zer. Na ver da de, um vo lu mo so pro je to tran-
si tou pelo Se na do Fe de ral com a pre ten são de co di fi -
car dita re for ma es bar ran do em re sis tên ci as que pa-
ra li za ram sua tra mi ta ção. Ini ci a ti vas pon tu a is ajus ta -
das à con cep ção ge ral de fen di da pe las for ças con ser -
va do ras fo ram sen do apre sen ta das e apro va das ao
lon go do tem po, den tro da mes ma ló gi ca, a cri a ção de
em pe ci lhos, ma i o res ou me no res, à li vre or ga ni za ção
dos par ti dos e à ma ni fes ta ção da po pu la ção. A re for -
ma que não foi pos sí vel re a li zar pela via le gí ti ma do
Con gres so es sas for ças con ser va do ras in ten tam fa-
zer pela via ir re gu lar dos tri bu na is.

A le gis la ção ele i to ral, aten den do à ex ten são e
di ver si da de do País, sem pre deu am pla li ber da de a
todo ci da dão que se can di da tar a qual quer car go e
em qual quer tem po apre sen ta do pe los par ti dos. Essa
ló gi ca ia no sen ti do da am pli a ção de di re i tos e só foi
afas ta da pela di ta du ra, em cuja ló gi ca se ins pi ra ram
os atu a is de ten to res do po der.

Tor na-se evi den te que tais ten ta ti vas con ti nu a -
rão a ser fe i tas, na me di da em que a po lí ti ca em im-
plan ta ção no País faz cres cer o des con ten ta men to da
po pu la ção. A con ten ção des sa opo si ção le gí ti ma,
nas ci da da so ci e da de, vai ne ces si tar de for mas res tri -
ti vas e co er ci ti vas cada vez mais du ras. A de ci são do
TSE não pode ser vis ta como fato iso la do.

Di an te dis so, a Co mis são Exe cu ti va Na ci o nal do
PSB, com base nas de ci sões do Di re tó rio Na ci o nal e
do úl ti mo Con gres so, jul ga im pres cin dí vel que, além
da res pos ta ju rí di ca pela via do Su pre mo Tri bu nal Fe-
de ral, seja dada, tam bém, uma res pos ta po lí ti ca à
ten ta ti va do po der cen tral de im por no vas me di das
res tri ti vas.

De ci de, por isso, con vo car to dos os mi li tan tes a
de sen vol ver ações que for ta le çam ain da mais o PSB,
a co me çar pela re a li za ção de cam pa nha de fi li a ção,
de cri a ção de no vos di re tó ri os mu ni ci pa is. Con vo ca
es pe ci al men te os de ten to res de man da to ele ti vo –
go ver na do res, se na do res, de pu ta dos fe de ra is e es ta -
du a is, pre fe i tos, vi ces-prefeitos, ve re a do res e per so -
na li da des do Par ti do para que se dis po nham a pre en -
cher os cla ros por ven tu ra exis ten tes nas nos sas cha-
pas pro por ci o na is. A Co mis são Exe cu ti va Na ci o nal se
ar ti cu la rá no sen ti do de vi a bi li zar ali an ça po lí ti ca vi-
san do a con so li da ção do pro je to na ci o nal do PSB.

Ao mes mo tem po re co men da que o Par ti do por
to das as suas ins tân ci as en vi de es for ços vi san do a
de nun ci ar, jun to à po pu la ção, as ten ta ti vas de per tur -
ba ção do ple i to en ce ta das pelo po der cen tral.

A Pre si dên cia do PSB deve re a li zar le van ta -
men to de cada es ta do, apre sen tan do à Se cre ta ria
Na ci o nal para que me di das es pe cí fi cas se jam ado ta -
das em re la ção a cada um de les.

O ob je ti vo prin ci pal des sas pro vi dên ci as é o for-
ta le ci men to do PSB e a ele i ção do seu can di da to à
Pre si dên cia da Re pú bli ca, em tor no do qual o par ti do
está uni fi ca do.

Será a res pos ta do povo à agres são au to ri tá ria.

Bra sí lia, 6 mar ço de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre-
si dên cia aten de ao pe di do do Se na dor Anto nio Car-
los Va la da res no sen ti do da trans cri ção da nota da
Co mi ti va Exe cu ti va Na ci o nal do PSB, jun ta men te
com seu dis cur so.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V. Exª
a pala vra

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
está ins cri to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri bu na
para abor dar um tema que im por ta so bre mo do à Re-
gião Ama zô ni ca e, es pe ci al men te, ao Esta do de Ron-
dô nia.

Qu an do o Cons ti tu in te de 1988 in clu iu no tex to
da Car ta Mag na a cri a ção dos Fun dos Cons ti tu ci o -
na is do Norte, Nor des te e Cen tro-Oeste, a idéia fun-
da men tal que ali men tou sua cons tru ção foi exa ta -
men te a de pro pi ci ar o de sen vol vi men to des sas re-
giões. Su ce de, Sr. Pre si den te, que aqui lo que se ria
um con for to e até um pri vi lé gio pos to à dis po si ção de
re giões sa bi da men te mais atra sa das e me nos de sen -
vol vi das, aqui lo que se ria um in cre men to ao de sen -
vol vi men to, uma fa ci li ta ção para os pro du to res ru ra is,
pas sou a ser um tor men to des de que es ses re cur sos
co me ça ram a fi nan ci ar os pro du to res ru ra is. 

Em Ron dô nia, so bre mo do, onde a co lo ni za ção
ope rou mais for te men te, mi lha res de agri cul to res ti ve -
ram aces so ao cré di to dos Fun dos Cons ti tu ci o na is,
es pe ci al men te do Fun do Cons ti tu ci o nal do Nor te. No
en tan to, Sr. Pre si den te, in fe liz men te, não hou ve esse
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apor te de fa ci li da des que o Cons ti tu in te con ce deu,
nem tam pou co que os agri cul to res so nha ram, por que 
aqui lo que de ve ria fa ci li tar a pro du ção e a fi xa ção do
ho mem à ter ra pas sou a ser mo ti vo de tor men to, de
per da da tran qüi li da de. Isso por que os ju ros, o aces-
só rio, pas sa ram a ser um ele men to de ins ta bi li da de,
que, ao in vés de fi xar, pas sa ram a des pe jar o pro du tor 
da gle ba, da ter ra re ce bi da no pro ces so de co lo ni za -
ção ou de re for ma agrá ria. 

Infe liz men te, os ob je ti vos não fo ram al can ça dos 
e tem sido um cal vá rio a equa ção da dí vi da dos fun-
dos cons ti tu ci o na is. A equi pe eco nô mi ca não teve a
sen si bi li da de de se de bru çar so bre uma re a li da de di-
fe ren te da que la ima gi na da, da que la su pos ta men te
exis ten te. 

Sa be mos que o pro du tor ru ral da Ama zô nia
pas sa por con di ções ad ver sas, de ex tre ma di fi cul da -
de, por que, mu i tas ve zes, o mer ca do ofe re ce pre ços
es cor chan tes para os pro du tos agrí co las, numa re-
gião de di fí cil aces so, onde os atra ves sa do res sem-
pre ex tra em a ma i or par te da van ta gem, ca ben do ao
pro du tor o tra ba lho, o sa cri fí cio, o es for ço; po rém, ren-
da qua se ne nhu ma. 

No en tan to, os ju ros abs tra ta men te con ti nu am a
fa zer con tas, a au men tar o sal do de ve dor, com pro me -
ten do, in clu si ve, a per ma nên cia da ati vi da de agrí co la
de gran de par te da que les que bus ca ram re cur sos no
FNO. Esses, que se ri am os re cur sos da sal va ção, tor-
na ram-se ver da de i ra men te os re cur sos da per di ção. 

É essa re a li da de que pre ci sa ser en ca ra da. É
esse o re tra to de uma re la ção ex tre ma men te tor tu o sa 
da pro du ção ru ral, so bre tu do na Ama zô nia. Po de ría -
mos, tam bém, trans por tar esse qua dro de di fi cul da -
des para o Nor des te, mas não há dú vi das de que não
há a mí ni ma pre o cu pa ção de se ten tar re sol ver o pro-
ble ma na di men são do seu con te ú do es sen ci al, da-
qui lo que re al men te cons ti tu em as con di ci o nan tes, as
vi cis si tu des das re la ções de cré di to ou de em prés ti -
mos re a li za das a par tir do FNO, no caso es pe cí fi co da
Ama zô nia. 

Ora, Sr. Pre si den te, cada vez mais há um ema-
ra nha do de leis, de dis po si ções in com pre en sí ve is e
ina ces sí ve is. É um ver da de i ro tra ta do do ab sur do,
sem cla re za al gu ma. Como o nos so agri cul tor pode
com pre en der de ma ne i ra cla ra e in ques ti o ná vel o que
ele as si na, com o que ele se com pro me te, já que a le-
gis la ção é um amon to a do de re mis sões, de in di ca -
ções, uma teia que en re da, às ve zes, o mais sá bio ad-
vo ga do? Não há uma pre o cu pa ção de se es ta be le ce -
rem re gras cla ras.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor Amir Lan do?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Ouço V. Exª
com mu i ta ale gria, no bre Se na dor.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
No bre Se na dor Amir Lan do, V. Exª dis cor re so bre um
tema atu al, tra du zin do a re a li da de da agri cul tu ra em
nos so País, prin ci pal men te nas re giões mais po bres,
como o Nor te, o Nor des te e o Cen tro-Oeste. O Go ver -
no pro va, com a ado ção da Me di da Pro vi só ria nº 9,
que se trans for mou no Pro je to de Con ver são nº 1,
que não tem qual quer com pro mis so com o de sen vol -
vi men to da agri cul tu ra e, con se qüen te men te, com os
pro du to res ru ra is. Des de 1994, quan do se ini ci a va a
apli ca ção do Real, o Go ver no vem apre go an do que
te ría mos um país sem in fla ção e sem cor re ção mo ne -
tá ria e que vá ri as pro pos tas se ri am ado ta das no sen-
ti do de se re du zi rem as di fi cul da des dos pro du to res
ru ra is com res pe i to aos seus fi nan ci a men tos. Em
1993, foi fe i ta uma CPI Mis ta do Con gres so Na ci o nal
que con clu iu que a ver da de i ra ca u sa da que bra de i ra
dos pro du to res ru ra is re si dia na co bran ça in de vi da
dos ju ros – ex tor si vos e in cons ti tu ci o na is –, que se
tor na ram uma ver da de i ra rou ba lhe i ra, uma apro pri a -
ção do Go ver no so bre a pro du ção ru ral. Foi daí que,
em 1995, foi edi ta da uma nova me di da pro vi só ria e
no vos re es ca lo na men tos ou ne go ci a ções fo ram fe i tos 
para re sol ver o pro ble ma da dí vi da. No en tan to, des de 
en tão, me di das pro vi só ri as são edi ta das uma atrás da
ou tra – como dis se V. Exª, um ci po al de le gis la ção di fí -
cil ou qua se im pos sí vel de ser en ten di do pelo pro du -
tor ru ral –, cons ti tu in do-se um ver da de i ro la bi rin to de
leis, tal vez para di fi cul tar o en ten di men to e os agen-
tes fi nan ce i ros po de rem fa zer como qui se rem no mo-
men to da ne go ci a ção das dí vi das dos pro du to res ru-
ra is. O que se es pe ra va com essa me di da pro vi só ria
era que o Go ver no con se guis se me xer no es to que da
dí vi da, que está em tor no de R$16 bi lhões nas três re-
giões. De que pre ci sa ri am os pro du to res para re gu la -
ri zar sua si tu a ção pe ran te os agen tes fi nan ce i ros, o
Ban co do Nor des te e o Ban co do Bra sil? Pre ci sa ri am
úni ca e ex clu si va men te que o Go ver no re co nhe ces se 
o erro que foi a co bran ça da TJLP de 1995 a 1998. Se
hou ves se o ex pur go da TJLP, te nho cer te za ab so lu ta
de que o mon tan te dos fi nan ci a men tos ca i ria a um pa-
ta mar em que se ria pos sí vel a ne go ci a ção com os
pro du to res ru ra is. Mas o Go ver no não quer me xer no
es to que da dí vi da, Se na dor Amir Lan do, por que ele
quer le vá-lo para os ame ri ca nos, para o FMI. O Go-
ver no quer che gar lá e di zer que tem esse pa tri mô nio.
Mas nas mãos de quem? Nas mãos dos po bres, dos
co i ta dos dos pro du to res ru ra is do Nor te, do Nor des te
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e do Cen tro-Oeste. Ele quer usá-lo como mo e da de
tro ca com o FMI. Enquan to isso, vá ri os são os Mu ni cí -
pi os cuja po pu la ção es tá-se es va zi an do, por que a ati-
vi da de agrí co la está sen do aban do na da, tor nou-se
in viá vel por ca u sa des ses fi nan ci a men tos ab sur dos,
des sa co bran ça in de vi da que está sen do fe i ta pelo
Ban co Cen tral. Aliás, o Ban co Cen tral de ve ria fis ca li -
zar os agen tes fi nan ce i ros. Por ou tro lado, aque les
que to ma ram di nhe i ro no FAT – foi o caso dos mi ne i -
ros e dos nor des ti nos – es tão em si tu a ção mu i to pior,
por que não são con tem pla dos por essa me di da pro vi -
só ria. V. Exª tem ra zão quan do toca nes se as sun to.
Pre ci sa mos es tu dar essa me di da pro vi só ria, que pas-
sou não sei quan to tem po na Câ ma ra dos De pu ta dos. 
Os seus pra zos fo ram ul tra pas sa dos e ago ra ela vem
ao Se na do para ser apro va da a to que de ca i xa e re pi -
que de sino, sem que te nha mos con di ção de es tu -
dá-la con ve ni en te men te. Ain da há tem po para con-
ser tar mos tudo isso, com o apo io de V. Exª e de mu i -
tos que es tão tra ba lhan do nes sa me di da pro vi só ria,
para ten tar aper fe i çoá-la e re sol ver, de uma vez por
to das, o dra ma que hoje vi ven ci a mos no cam po em
todo o Bra sil. Mu i to obri ga do a V. Exª. Pa ra béns pelo
seu pro nun ci a men to.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, V. Exª dá uma con tri bu i ção
ines ti má vel a essa re fle xão que abor do tan gen ci al -
men te nes ta ma nhã, mas que abor do exa ta men te
bus can do as ra zões, a fi na li da de es sen ci al des ses
fun dos cons ti tu ci o na is. Os fun dos não fo ram con ce -
bi dos para, mais uma vez, se tor na rem ca pi tal es pe -
cu la tivo. Não era para se rem um vo lu me de re cur sos,
para ge rar mais re cur sos ex clu si va men te, mas para
fo men tar o de sen vol vi men to das nos sas re giões, sa-
bi da men te po bres e ne ces si ta das. 

E é cla ro que se tem que olhar as di fi cul da des,
por que o pro du tor, so bre tu do da Ama zô nia, uma re-
gião ín via, de di fí cil aces so aos mer ca dos, aca ba ten-
do um pro du to cu jos pre ços são in fe ri o res aos do
Cen tro-Sul. Como se apli car a TJLP na Ama zô nia na
mes ma cir cuns tân cia em que se a apli ca no Cen-
tro-Sul?

A fi na li da de des se fun do era di mi nu ir os des ní -
ve is re gi o na is, não era a es pe cu la ção. Po rém ele se
tor nou mais uma mas sa de re cur sos es pe cu la ti vos,
por que sa be mos que é juro de ma is para a ren da de
me nos do agri cul tor, so bre tu do do Esta do de Ron dô -
nia. E nós, em re la ção à Ama zô nia, es ta mos me lhor
do que ou tros Esta dos.

Então, V. Exª pode per ce ber a in con gruên cia da
me to do lo gia, da con cep ção er rô nea que se quer apli-
car. Em vez de in cen ti var, es ta mos ma tan do, numa

lin gua gem bem sim ples e co lo qui al, a ati vi da de agrí-
co la, por que mu i tas, cen te nas, mi lha res de agri cul to -
res es tão per den do as suas ter ras, es tão ven den -
do-as, na imi nên cia de o ban co exe cu tar as dí vi das.
Estão sa in do fora de um pro ble ma, de um pro ble ma que
se for mou a par tir da con tra ta ção des ses re cur sos.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
V. Exª me per mi te?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Com todo
o pra zer. Pen so que o tema en vol ve re al men te dis cus -
são, um diá lo go na ci o nal, um diá lo go das nos sas re-
giões. E o que é mais im por tan te é mos trar para a Na-
ção bra si le i ra o equí vo co de tudo isso.

Ouço no va men te V. Exª.
O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –

A par tir de 1995, o Go ver no en ten deu que, para con-
se guir o equi lí brio fis cal no Bra sil, pre ci sa va re sol ver o
pro ble ma das dí vi das dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os.
Assu miu, en tão, por con ta e ris co, em nome da so ci e -
da de bra si le i ra, o en di vi da men to dos Esta dos e dos
Mu ni cí pi os. E V. Exª par ti ci pou des ses de ba tes aqui,
em seu se gun do man da to. Pos te ri or men te, com a cri-
se fi nan ce i ra que se aba teu so bre os ban cos, o Go-
ver no in ves tiu R$20 bi lhões para sal vá-los – al guns
de les fa li dos, com ple ta men te fa li dos. O que es ta mos
pe din do não é um Pro er para a agri cul tu ra, para os
pro du to res ru ra is. O que nós que re mos é que o Go-
ver no re ti re as gor du ras, aqui lo que foi co bra do in de -
vi da men te, como a TJLP, por que aí, sim, ele es ta rá
re sol ven do, em de fi ni ti vo, o pro ble ma do en di vi da -
men to ru ral, que ele fica sem pre pro cras ti nan do, em-
pur ran do para a fren te, le van do com a bar ri ga. Essa
me di da pro vi só ria tal vez seja a úl ti ma opor tu ni da de
de o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so pres tar
um ser vi ço à Na ção, por que a pro du ção ru ral no nos-
so País, que vem sen do pre ju di ca da, foi a res pon sá -
vel pela ma nu ten ção do real, pela que da dos ín di ces
de in fla ção, pela ge ra ção de em pre gos. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – A ân co ra
ver de!

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Ora, é fun da men tal re sol ver esse pro ble ma, tão fun-
da men tal como o do en di vi da men to, por exem plo, dos
Esta dos e Mu ni cí pi os, que o Go ver no as su miu. O que
nós que re mos não é que ele as su ma a dí vi da dos
agri cul to res, é que re ti re aqui lo que foi co bra do in de vi -
da men te, como a TJLP de 1995, o que vai cor res pon -
der a mais ou me nos um ex pur go de 40% na dí vi da.
Ora, se a dí vi da está em tor no de R$16, de R$12 bi-
lhões – em bo ra nem toda essa dí vi da seja de 1995,
mas de 1998 para cá –, e há um re ba te de 40% da
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TJLP co bra da in de vi da men te, esse ex pur go vai cor-
res pon der a R$4,8 bi lhões. Para be ne fi ci ar um se tor
que con tri bui com tan to sa cri fí cio para o de sen vol vi -
men to do País, como a agri cul tu ra, isso não é nada.
Na re a li da de, esse di nhe i ro não foi ti ra do da so ci e da -
de. O Go ver no o ti rou dos agri cul to res, por que co brou
uma taxa exor bi tan te, a TJLP, di zen do que, no Bra sil,
ha via in fla ção – e ele pre ga, em to dos os can tos, que
te mos, no Bra sil, a eco no mia de sin de xa da. Se a eco-
no mia é de sin de xa da, não há que co brar cor re ção
mo ne tá ria de po bres agri cul to res das nos sas re giões.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – V. Exª tem
toda ra zão. Eu nem de se ja ria, nes ta abor da gem, en-
trar nos nú me ros, nas con tas, mas tal vez seja mu i to
im por tan te nos de bru çar mos exa ta men te nos nú me -
ros, com a exa ti dão que a ma te má ti ca ofer ta. 

A mi nha idéia é abrir um ca mi nho de con cep ção, 
exa ta men te para pos si bi li tar o ex pur go do in de vi do.
Não é o ex pur go do de vi do, da qui lo que na con cep ção 
le gal dos fun dos es ta va im plí ci to.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Mes mo por que, Se na dor, os ju ros con ti nu a ri am sen-
do co bra dos. O que es ta mos pe din do é o ex pur go da
TJLP, da cor re ção. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Exa ta -
men te. Do ex ces so, do in de vi do, da qui lo que o agri-
cul tor, que o pro du tor ru ral, so bre tu do, que é o mu tuá -
rio des se pro ces so, não deve e, con se qüen te men te,
não de ven do, não pode pa gar. E não pode pa gar pela
cir cuns tân cia, como eu dis se, de que a ren ta bi li da de
do pro du tor ru ral, nes sas re giões, é mí ni ma e ele não
pode su por tar isso.

E o que está acon te cen do? Em vez da fi xa ção
do ho mem à ter ra, está acon te cen do o des pe jo, pela
exe cu ção, so bre tu do, que os agen tes fi nan ce i ros es-
tão fa zen do na re gião do meu Esta do, no caso, Ron-
dô nia. 

Isso é las ti má vel. É in com pre en sí vel.
(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha).

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Vou con-
clu ir, Sr. Pre si den te. Re al men te essa me di da pro vi só -
ria não re sol ve qua se nada. Essa me di da pro vi só ria,
mais uma vez, en go da; mais uma vez, en ga na; mais
uma vez, cria uma fal sa ex pec ta ti va. O ar ti go 7º, so-
bre tu do, pre ci sa ser re vis to. Para dar essa idéia de
per dão, a con cep ção de que o alon ga men to da dí vi da
tem que ser, ne ces sa ri a men te, in clu í do, aten den do a
to dos os de ve do res in te gral men te e seu sal do de ve -
dor, in clu si ve aque le que é ina dim plen te por for ça das
cir cuns tân ci as, aque le que, even tu al men te, fra u dou
es ses em prés ti mos. Po de mos ana li sar um caso ou

ou tro. Mas a con cep ção é que, re al men te, o ar ti go 7º
pre ci sa aten der a in te gra li da de do sal do de ve dor, em
pri me i ro lu gar; em se gun do lu gar, aten der tam bém os
ina dim plen tes. 

O que se quer é re al men te, nes te mo men to, a
idéia da com pla cên cia, a idéia de es ten der uma opor-
tu ni da de para que o agri cul tor, para que o pro du tor ru-
ral, so bre tu do do Esta do de Ron dô nia, pos sa vol tar a
tra ba lhar com tran qüi li da de e não es te ja ame a ça do
cons tan te men te pela per da da pro pri e da de. Por que o
Fun do Cons ti tu ci o nal do Nor te, no caso es pe cí fi co, foi
con ce bi do para dar a tran qüi li da de, para pro pi ci ar o
de sen vol vi men to da nos sa re gião e não para des pe -
jar os pro du to res ru ra is, os mu tuá ri os, que en tra ram
nes se pro ces so es ca bro so, in jus to, in cor re to, pa gan -
do ju ros que não são de vi dos e que fa zem o sal do de-
ve dor au men tar de ma ne i ra in to le rá vel.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va, por

20 mi nu tos.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pro-

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos úl ti mos
me ses, te nho, de al gu ma for ma, acom pa nha do a pre-
o cu pa ção que um con jun to de en ti da des tem mos tra -
do com a pro ble má ti ca so ci al, e so bre tu do a dis cus -
são que tem fe i to, que res ga ta um pou co a dis cus são
que ti ve mos no Con gres so Na ci o nal quan do da cri a -
ção da Co mis são de Com ba te à Po bre za, oca sião em
que apre sen ta mos um con jun to de ações e me di das
para de be lar a po bre za.

Na que la opor tu ni da de, uma co mis são mis ta,
for ma da a par tir de um re que ri men to de mi nha au to -
ria, com pos ta por 19 Srs. Se na do res e 19 Srs. De pu -
ta dos, tra ba lhou du ran te qua se um ano, bus can do al-
ter na ti vas de com ba te à po bre za. Lem bro-me que,
com esse tra ba lho, sur giu um con jun to de pro pos tas,
sen do que uma de las já foi apro va da pelo Con gres so,
o Fun do de Com ba te à Po bre za, pro pos to pelo Se na -
dor Anto nio Car los Ma ga lhães. 

Mas o ob je ti vo da Co mis são de Com ba te à Po-
bre za não era, pura e sim ples men te, pro mo ver uma
sé rie de au diên ci as pú bli cas, es tu dos, de ba tes, se mi -
ná ri os e vi si tas às re giões po bres do País para fun da -
men tar um pro je to que já es ta va em tra mi ta ção na
Casa. O ob je ti vo era am pli ar essa dis cus são e apre-
sen tar uma sé rie de pro pos tas ori un das do Con gres -
so Na ci o nal, vi san do de be lar a po bre za. 
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Lem bro-me que o Pro gra ma de Ren da Mí ni ma
do Se na dor Edu ar do Su plicy foi co lo ca do como pri o ri -
da de no re la tó rio fi nal da Co mis são de Com ba te à Po-
bre za, as sim como o Pro gra ma Bol sa-Escola, cuja
ex pe riên cia mais alen ta do ra acon te ceu no Dis tri to
Fe de ral. A par tir das dis cus sões na co mis são, sur giu
uma pro pos ta – que foi, tal vez, ver ba li za da por mim,
in di vi du al men te, mas pro du zi da, no seu con te ú do, co-
le ti va men te, por um con jun to de Srs. Par la men ta res e
por um não Par la men tar, que era o Go ver na dor Cris tó -
vam Bu ar que –, que foi a idéia do Orça men to So ci al.

Na que la opor tu ni da de, o re la tó rio apre sen tou o
Orça men to So ci al tam bém como um pro je to pri o ri tá -
rio, que de ve ria ser apre sen ta do pela co mis são como
uma pro pos ta re le van te para tra mi ta ção no Con-
gresso Na ci o nal. Infe liz men te, nem o Pro je to de
Ren da Mí ni ma, nem a Bol sa-Escola, nem o Orça-
men to So ci al, nem as de ma is pro pos tas que fo ram
apre sen ta das ti ve ram a mes ma sor te do Fun do de
Com ba te à Po bre za, ain da que ele te nha sido apro va -
do com pou cos re cur sos. O es tu do que re a li za mos
dava con ta de que, para o com ba te efe ti vo à po bre za
em dez anos, pre ci sa ría mos de, no mí ni mo, R$35 a
R$40 bi lhões por ano, e o Fun do apro va do era de
ape nas R$4 bi lhões. 

Di an te de tudo isso, Sr. Pre si den te, e di an te da
emer gên cia so ci al que o mun do atra ves sa – e, nes se
con tex to, tam bém o nos so País – , é que re to mo aqui
a dis cus são do Orça men to So ci al. Mas, an tes de en-
trar no mé ri to pro pri a men te dito da idéia do Orça men -
to So ci al, apre sen ta rei al guns da dos re fe ren tes à re a -
li da de atu al de emer gên cia so ci al – emer gên cia no
sen ti do de gra vi da de, de ne ces si da de de res pos tas,
da ne ces si da de de so cor ro. Qu i se ra eu es ti vés se mos
vi ven do uma emer gên cia po si ti va, a do sur gi men to de
no vas pro pos tas, de me ca nis mos efe ti vos e efi ca zes
de com ba te à po bre za em todo o mun do. Mas, na re a -
li da de, es ta mos vi ven do a emer gên cia mes mo do pe-
di do de so cor ro, por que, dos 6 bi lhões de ha bi tan tes
da Ter ra, 2,8 bi lhões – ou seja, qua se a me ta de da po-
pu la ção do Pla ne ta – es tão vi ven do com me nos de
US$2 por dia; 1,2 bi lhão, ou seja, um quin to des sa po-
pu la ção, vive com me nos de US$1 dó lar por dia, sen-
do que 44% vi vem no sul da Ásia. Nos pa í ses ri cos,
me nos de uma cri an ça em cada 100 não com ple ta
cin co anos de vida, en quan to nos pa í ses mais po bres
um quin to das cri an ças mor re an tes dis so. 

Ou tros da dos re ve lam que, en quan to nos pa í -
ses ri cos me nos de 5% das cri an ças com ida de aba i -
xo de 5 anos são des nu tri das, nos pa í ses po bres o
per cen tu al é de 50%. São da dos sig ni fi ca ti vos, o que
con fir ma o que aca bo de di zer: es ta mos vi ven do uma

si tu a ção de emer gên cia em ter mos das ne ces si da -
des so ci a is do mun do, com uma ex clu são ja ma is vis ta 
na his tó ria da hu ma ni da de. 

No Bra sil não é di fe ren te. Con tri bu í mos para es-
ses 2 bi lhões de pes so as po bres. Se gun do os da dos
do eco no mis ta Mar ce lo Neri, da Fun da ção Ge tú lio
Var gas, que pes qui sou o mapa da fome, di vul ga do
em 2001, exis tem hoje no País 50 mi lhões de pes so -
as vi ven do aba i xo da li nha da in di gên cia, 29% da po-
pu la ção, re ce ben do uma ren da men sal in fe ri or a
R$80 per ca pi ta. O es tu do da Fun da ção Ge tú lio Var-
gas diz ain da que para er ra di car esse qua dro em nos-
so País se ria ne ces sá ria a apli ca ção de R$1,69 bi lhão 
por mês, ou seja, 2% do Pro du to Inter no Bru to, o que
sig ni fi ca ria uma con tri bu i ção men sal de R$10,40 por
bra si le i ro, ten do como base a ren da per ca pi ta do
País, que é de R$262,00.

Esses são os da dos apre sen ta dos pela Fun-
dação Ge tú lio Var gas, que nos dá uma idéia da si tu -
a ção de po bre za e ex clu são so ci al em que es ta mos
vi ven do.

Con ti nua o mapa da fome da Fun da ção Ge tú lio
Var gas. Os Esta dos nor des ti nos fo ram os que apre-
sen ta ram ma i or ín di ce de po bre za do País. To dos, à
ex ce ção do Rio Gran de do Nor te, têm mais de 50%
de sua po pu la ção vi ven do aba i xo da li nha de po bre -
za. O Ma ra nhão é o Esta do bra si le i ro que apre sen ta a
pior si tu a ção: mais de 63% de sua po pu la ção está
aba i xo des sa li nha. De acor do com a pes qui sa, se ria
neces sá rio que fos sem in ves ti dos R$143 mi lhões
por mês no Ma ra nhão para que fos se re ver ti do esse
qua dro.

O Pi a uí é o se gun do Esta do com o ma i or ín di ce
de po bre za do País, 61,7%, se gui do do Ce a rá, com
55,7%; Ala go as, com 55,4%; Ba hia, com 54,8%; To-
can tins, com 21,27%; Per nam bu co, com 50,9%; Pa-
ra í ba, com 50,2%; Ser gi pe, com 50,14%, e Rio Gran-
de do Nor te, com 46,93%.

Esses da dos apre sen ta dos pela Fun da ção Ge-
tú lio Var gas nos dão con ta da si tu a ção de po bre za do
nos so País, so bre tu do no Nor des te, onde os ín di ces
sã mais alar man tes.

Di an te des sa si tu a ção, de todo o tra ba lho da
Co mis são de Com ba te à Po bre za e da sua per sis tên -
cia, di an te até mes mo de uma cer ta in di fe ren ça com
re la ção à apre sen ta ção de pro pos tas que se jam efi-
ca zes no sen ti do de se re ver ter esse qua dro, que ro
re to mar a idéia do Orça men to So ci al.

O que é o Orça men to So ci al? Tra ta-se do con-
jun to com pos to pe las do ta ções or ça men tá ri as re fe -
ren tes a ações nas áre as de edu ca ção, sa ú de, as sis -
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tên cia so ci al, ha bi ta ção po pu lar, sa ne a men to e re for -
ma agrá ria, en tre ou tras. Enten de-se por gas to so ci al
o mon tan te de des pe sas não-financeiras re fe ren tes a
ações de pre vi dên cia, sa ú de, edu ca ção, cul tu ra, as-
sis tên cia, sa ne a men to, meio am bi en te, ha bi ta ção, ur-
ba nis mo e or ga ni za ção agrá ria.

Por tan to, Orça men to So ci al se ria uma es pé cie
de ca rim bo de ver bas des ti na das às ações so ci a is, vi-
san do a uma po lí ti ca de com ba te à po bre za, em que
os re cur sos so men te po de ri am ser re ma ne ja dos ou
con tin gen ci a dos me di an te pe di do de au to ri za ção
por par te do Pre si den te da Re pú bli ca ao Con gres so
Na ci o nal. Ha ve ria, en tão, o Orça men to So ci al com a
obri ga to ri e da de de exe cu ção, para evi tar que ele con-
ti nu as se como peça de fic ção – como cha mam al guns 
–, em que a cada ano apro va mos um mon tan te de re-
cur sos, os qua is são con tin gen ci a dos, so bre tu do na
área so ci al, vi san do ao cum pri men to de me tas es ta -
be le ci das pelo FMI, es pe ran do que o ajus te fis cal dê
as res pos tas que lhe são exi gi das, o que faz com que
se che gue a uma si tu a ção como a que es ta mos vi-
ven do, cujo le van ta men to, em boa par te, foi fe i to pelo
Insti tu to de Estu dos So ci o e co nô mi cos – Inesc, que
acom pa nha a exe cu ção or ça men tá ria, so bre tu do na
área so ci al.

Como não te mos a obri ga to ri e da de da exe cu ção
orçamen tá ria, os cor tes são re a li za dos. A área so ci al,
em mu i tos pro gra mas que são con si de ra dos es tra -
tégicos, como é o caso dos di tos 50 pro gra mas es-
tra té gi cos, para os qua is, in clu si ve, fo ram des ti na dos
ge ren tes para o seu acom pa nha men to, re ce beu cor-
tes ver go nho sos.

Bas ta fa zer mos uma bre ve ava li a ção: em 1999,
logo após o fe cha men to do acor do de US$41 bi lhões
com o FMI, foi apre sen ta da uma nova pro pos ta or-
çamen tá ria, que ge rou um cor te no to tal das des pe -
sas de U$8,7 bi lhões, atin gin do du ra men te as áre as
so ci al e de in fra-estrutura. Em agos to de 2001, hou ve
novo acor do com o FMI. A exe cu ção or ça men tá ria
dos 50 pro gra mas pri o ri tá ri os da Agen da Po si ti va do
Go ver no de mons tra que, de ja ne i ro a ju nho de 2001,
28 de les gas ta ram me nos de 10% da ver ba pre vis ta
no Orça men to. Ne nhum dos 50 pro gra mas atin giu a
exe cu ção de 50%. Em ja ne i ro de 2002, ana li san do a
exe cu ção or ça men tá ria de 2001, o Inesc iden ti fi cou
que, no se gun do man da to do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, um ano de Orça men to foi uti li za do 
ex clu si va men te no pa ga men to de ju ros, en car gos e
amor ti za ções das dí vi das in ter na e ex ter na, ou seja,
mais uma vez o ajus te fis cal acor da do com o FMI nor-
te ou a exe cu ção or ça men tá ria, pre ju di can do a exe cu -

ção de pro gra mas so ci a is que ge ra ram im pac to na re-
du ção da po bre za.

Com essa bre ve le i tu ra dos da dos le van ta dos
pelo Inesc, que ro jus ti fi car a pro pos ta do Orça men to
So ci al. A cada ano, há a des ti na ção de re cur sos. O
sa ne a men to, por exem plo, sig ni fi ca vida para as pes-
so as, so bre tu do para as cri an ças, pois mu i tas de las
mor rem por in fec ções que não ocor re ri am se hou ves -
se um sa ne a men to bá si co ade qua do nas suas ci da -
des. De um to tal pre vis to de R$71,94 mi lhões, hou ve
exe cu ção de 0% em sa ne a men to. A sa ú de do tra ba -
lha dor, que re ce beu do ta ção de R$7,8 mi lhões, apre-
sen tou exe cu ção or ça men tá ria de ape nas 12%, e o
con tro le de han se nía se e de ou tras do en ças li ga das à
der ma to se, com re cur sos or ça dos em R$12,6 mi-
lhões, teve exe cu ção de ape nas 15,8%.

Assim, há uma sé rie de pro gra mas para os
qua is a exe cu ção or ça men tá ria foi in sig ni fi can te, se a
com pa rar mos às nos sas ne ces si da des so ci a is e às
de si gual da des que es ta mos ten tan do re du zir, em um
País que tem uma das ma i o res con cen tra ções de ren-
da do mun do.

Assim, Sr. Pre si den te, é com esse pro pó si to que
es tou aqui fa zen do a apre sen ta ção de uma emen da à
Cons ti tu i ção Fe de ral, cri an do a fi gu ra do Orça men to
So ci al, para que os re cur sos des ti na dos à área so ci al
se jam de exe cu ção obri ga tó ria, para que os re cur sos
des ti na dos à sa ú de, à edu ca ção, à re for ma agrá ria e
a po lí ti cas vol ta das para o com ba te à po bre za pos-
sam ser efe ti va men te exe cu ta dos e ain da para que, a
par tir de lei com ple men tar, de lei in fra cons ti tu ci o nal,
seja pos sí vel cri ar me ca nis mos de fis ca li za ção e con-
tro le.

A par tir daí, de ve mos pen sar na re to ma da de
um Con se lho que pos sa fa zer esse acom pa nha men -
to. Esse Con se lho não pre ci sa ser ”cha pa bran ca“,
como é da prá xis po lí ti ca do Go ver no. Sem pre que o
Go ver no pen sa em Con se lho, pen sa logo em um
”san gue puro“, ou seja, ”cha pa bran ca“, como é o
caso do re cen te Con se lho da Bi o di ver si da de e de ou-
tros. Que esse Con se lho, que se ria apro va do para a
fis ca li za ção, para o con tro le, para o acom pa nha men -
to e para a dis cus são de po lí ti cas so ci a is, te nha pelo
me nos uma com po si ção pa ri tá ria, em que me ta de
seja re pre sen ta da pelo Go ver no, e a ou tra me ta de,
pela so ci e da de ci vil or ga ni za da.

Por tan to, com um ins tru men to como esse, es-
pe ro que pos sa mos con tri bu ir para er ra di car o que se
tem cons ti tu í do uma das ma i o res ma ze las da hu ma -
ni da de. É la men tá vel que haja um cres ci men to tão
gran de do pon to de vis ta do co nhe ci men to, da tec no -
lo gia, do acú mu lo de in for ma ção, quan do se é ca paz
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de re a li zar a clo na gem, o me lho ra men to e a al te ra ção 
ge né ti ca, de es ta be le cer a co mu ni ca ção em tem po
real e o en cur ta men to da dis tân cia a par tir de me i os
al ta men te so fis ti ca dos de trans por te, e não se ja mos
ca pa zes de re sol ver um dos pro ble mas fun da men ta is
da raça hu ma na, que é a fome, a ne ces si da de de uma
vida dig na.

Qu an do me re fi ro à po bre za, não me es tou re fe -
rin do ape nas à po bre za como sen do a da que les que
ne ces si tam de uma ra ção bá si ca. Re fi ro-me à po bre -
za dos que pre ci sam de res pos tas, de ve rem sa ci a -
das as suas ne ces si da des bá si cas, so bre tu do as pec -
tos como ha bi ta ção dig na, sa ne a men to bá si co, trans-
por te, la zer, se gu ran ça e meio de vida.

Con si de ro que as sim se pode sair da con di ção
de li nha de po bre za ou de uma si tu a ção de ex tre ma
po bre za. Ter ape nas a opor tu ni da de de ali men ta ção
para con ti nu ar so bre vi ven do não é uma po lí ti ca sé ria
e efe ti va de com ba te à po bre za e às de si gual da des
so ci a is.

Qu e ro re cor dar uma fra se mu i to dura que ouvi
da boca de Frei Beto, mas que pen so que ilus tra o que
es tou di zen do. Qu an do lhe foi per gun ta do como es ta -
vam sen do so lu ci o na dos os pro ble mas so ci a is e
como se dava a luta em de fe sa dos di re i tos hu ma nos
no Bra sil, ele res pon deu que aqui, in fe liz men te, ain da
es ta mos lu tan do pe los nos sos di re i tos ani ma is.

Qu an do não te mos su pri das as nos sas ne ces si -
da des vi ta is de ali men ta ção e abri go – já que até os
ani ma is têm abri go onde po dem re cli nar a ca be ça,
como dis se o pró prio Je sus –, quan do não te mos nos-
sos di re i tos fun da men ta is aten di dos, ain da não po de -
mos fa lar que es ta mos am pli an do a luta na de fe sa
dos di re i tos hu ma nos, pois ain da es ta mos lu tan do pe-
los nos sos di re i tos ani ma is, aque les que ga ran tem a
vida e são os mais ele men ta res.

É la men tá vel que te nha mos evo lu í do tan to do
pon to de vis ta da téc ni ca, mas que ain da con ti nu e -
mos na pré-história da éti ca. No in tu i to de con tri bu ir
para dar mos al guns pas sos rumo ao cres ci men to da
éti ca as so ci a da à téc ni ca, o que po de rá dar res pos tas 
ao pro ble ma da fome, do de sem pre go, da fal ta de ha-
bi ta ção, de água po tá vel, de sa ne a men to, de se gu -
ran ça e de trans por te, es ta mos apre sen tan do a pro-
pos ta do Orça men to So ci al.

Espe ro que o Con gres so Na ci o nal te nha a co ra -
gem de se de bru çar so bre essa pro pos ta, por que to-
dos os Srs. Par la men ta res re cla mam que, a cada ano,
apro va mos uma peça de fic ção. Se fa ze mos a crí ti ca,
te mos que apro var essa emen da à Cons ti tu i ção bra si -
le i ra, de for ma que, pelo me nos na área so ci al, não te-
nha mos mais uma peça de fic ção. O Orça men to deve

ser de exe cu ção obri ga tó ria, sen do pos sí vel que se-
jam fe i tas mo di fi ca ções ape nas se o Pre si den te da
Re pú bli ca as pe dir ao Con gres so Na ci o nal, que de ve -
rá au to ri zá-las, até para que se crie o cons tran gi men -
to de mos trar o mon tan te de re cur sos que será alo ca -
do para a área so ci al e em qua is cir cuns tân ci as eles
po de rão ser uti li za dos para ou tras ati vi da des que não
às re la ci o na das ao com ba te à po bre za, algo que nos
en ver go nha a to dos.

Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esta
Pre si dên cia pror ro ga a Hora do Expe di en te por cin co
mi nu tos e con ce de a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re-
quião, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi-
nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mi nha co mu -
ni ca ção ina diá vel diz res pe i to a uma ati tu de cor ri que i -
ra da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, no Esta do do Pa-
ra ná, que me re me te a uma in for ma ção que ob ti ve na
Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de do Te xas, em
Aus tin, a qual se re la ci o na com essa quan ti da de in-
crí vel de pro i bi ções que se vai acres cen tan do na le-
gis la ção.

O Di re tor da Fa cul da de de Di re i to de Aus tin dis-
se-me: ”Se na dor, nos Esta dos Uni dos, a con ti nu ar a
pro li fe ra ção de pro i bi ções des sa so ci e da de bran ca e
pro tes tan te, ha ve rá uma si tu a ção inu si ta da em dez
ou quin ze anos“. Na sua ava li a ção, 40% da po pu la ção 
ame ri ca na es ta ria na ca de ia, tan tas e tão ab sur das
as pro i bi ções que se trans for ma vam em le gis la ção e
em pe na li da de.

Ontem, re ce bi, do Pa ra ná, um te le fo ne ma e
uma car ta do em pre sá rio Joel Lu cas Ma lans ki, que
está sen do fis ca li za do pela Re ce i ta Fe de ral há no ven -
ta dias, e, até ago ra, a Re ce i ta Fe de ral, não o au tu ou
em ri go ro sa men te nada. Os fis ca is que es tão na sua
em pre sa – uma im por ta do ra – não têm pra zo para ter-
mi nar o seu tra ba lho, não fi xam um pra zo fi nal. O em-
pre sá rio, que im por ta va um ca mi nhão com al gu mas
to ne la das de fe i jão, por de ter mi na ção da Re ce i ta de
Foz do Igua çu, com su por te numa me di da pro vi só ria
de Sua Exce lên cia, o Pre si den te da Re pú bli ca, teve a
sua car ga apre en di da, re ti da: fe i jão úmi do, mer ca do -
ria pe re cí vel, apre en di da para ga ran tir uma su pos ta,
pro vá vel ou im pro vá vel, fu tu ra mul ta.

Não es tou fa zen do a de fe sa do em pre sá rio se
esse, por al gum mo ti vo, ti ver so ne ga do, mas es tou,
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sim ples men te, ex pon do o pro ble ma de que a Re ce i ta, 
ba se a da numa su po si ção, não deve e não pode apre-
en der co i sa al gu ma, por que es ta rá cri an do uma si tu a -
ção de di fí cil ou im pos sí vel so lu ção. Va mos su por
que, ama nhã, re al men te, o em pre sá rio não te nha co-
me ti do ne nhu ma in fra ção – como afir ma – e não seja
mul ta do em co i sa al gu ma. Como se vai res sar cir do
pre ju í zo de ter uma car ga apre en di da, re ti da pela Re-
ce i ta Fe de ral? É uma ar bi tra ri e da de sem li mi te. A Re-
ce i ta de ve ria ace le rar o pro ces so de au di to ria. Se
hou ver mul ta, de ve-se mul tar o em pre sá rio; se for o
caso de fe char a sua em pre sa, de ve-se fa zê-lo, sem
ne nhu ma con des cen dên cia, mas sem mul ta al gu ma.
Impe dir a en tra da de um ca mi nhão de fe i jão re gu lar -
men te im por ta do, com o peso cor re to, a mer ca do ria
ve ri fi ca da, re al men te não faz sen ti do.

Levo essa in for ma ção pu bli ca men te ao Se cre tá -
rio Eve rar do Ma ci el da Re ce i ta – não sei se con ti nua
Se cre tá rio ain da, pois pa re ce que o PFL vai de i xar to-
dos os car gos do Go ver no. Se de i xar de ser Se cre tá -
rio será uma per da para o Bra sil, por que Eve rar do
Ma ci el é um Se cre tá rio da Re ce i ta sé rio e cor re to, na
mi nha ava li a ção. Mas é pre ci so que se re ve jam es sas
ar bi tra ri e da des. Não pos so ad mi tir que um de le ga do
ou de le ga da da Re ce i ta faça uma re ten ção para pre-
ve nir uma su pos ta ou pro vá vel mul ta que pode ou não
ocor rer. E esse em pre sá rio, se não for mul ta do, ja ma -
is con se gui rá um meio de se res sar cir, em pra zo cur-
to, do pre ju í zo que teve.

Vou, para ter mi nar esta in ter ven ção, ler a car ta
que re ce bi do Sr. Joel Lu cas Ma lans ki:

Esti ma do Sr. Se na dor Ro ber to Re quião,
Pre za do ami go,
Con for me con ta to te le fô ni co, se gue

do cu men ta ção re fe ren te à nos sa mer ca do -
ria apre en di da aqui na Co da par de Foz de
Igua çu [é o por to seco de Foz de Igua çu].
Tam bém se gue cer ti dão ne ga ti va da dé bi tos 
onde po de rá ver que nada cons ta de dé bi to
em mi nha em pre sa e que so men te es tou
sen do fis ca li za do, sem pra zo para o tér mi no 
dos tra ba lhos pela Re ce i ta Fe de ral de Pon ta 
Gros sa, no Pa ra ná. Tan to é que os fis ca is
da DRF de Pon ta Gros sa pas sa ram um co-
mu ni ca do in ter no para a che fe da Re ce i ta
Fe de ral aqui de Foz de Igua çu in for man do
que a em pre sa não tem dé bi to al gum até a

pre sen te data e que não ti nha pra zo para
en cer ra men to dos tra ba lhos.

Pre za do com pa nhe i ro, ten do em vis ta
que a mer ca do ria apre en di da é ”fe i jão“ e
com alto grau de umi da de, te nho a lhe di zer
que em al guns dias esta mer ca do ria não irá
ser vir nem para mim quan to me nos para a
De le ga cia da Re ce i ta Fe de ral, o que nos
leva à pre o cu pa ção de per da to tal.

Cer to de que fará o pos sí vel para nos
aju dar, des de já agra de ço pela aten ção dis-
pen sa da e co lo ca mo-nos à in te i ra dis po si -
ção para qual quer dú vi da que pos sa exis tir
pe los te le fo nes:

Em ane xo, o em pre sá rio re me teu a cer ti dão
ne ga ti va de dí vi das e to das as in for ma ções per ti -
nen tes ao caso. Mas a Re ce i ta con ti nua, sem ne-
nhu ma ra zão ob je ti va e con cre ta, re ten do a sua
mer ca do ria. 

É, re al men te, um ab sur do to tal!

Sr. Pre si den te, a mi nha pre o cu pa ção se es ten -
de a essa le gis la ção de pâ ni co que o Bra sil pas sa a
re a li zar, in clu si ve via Con gres so Na ci o nal. Há um se-
qües tro, um as sas si na to de um pre fe i to e, de re pen te,
se que rem di mi nu ir ins tân ci as de de fe sa da ci da da -
nia, de pro te ção do in di ví duo de re cur sos em ju í zo.
Não cre io que isto re sol va pro ble ma al gum. 

O que pre ci sa mos é aca bar com a cor rup ção da
po lí cia, com o en vol vi men to da po lí cia com a cri mi na -
li da de or ga ni za da, de fir me za no co man do, de lim pe -
za das Po lí ci as Ci vil e Mi li tar no Bra sil e de va lo ri za -
ção dos bons po li ci a is – que sem a me nor som bra de
dú vi da ain da são a ma i o ria das nos sas po lí ci as em to-
dos os Esta dos do País. O res to é le gis la ção de pâ ni -
co, mul ti pli ca ção de pe na li da des que aca ba numa si-
tu a ção cu ri o sa: te re mos a me ta de da po pu la ção no
Bra sil, a se guir o bar co nes se rumo, na ca de ia, por in-
fra ções de trân si to, por ter ul tra pas sa do um si nal fe-
cha do. 

Já me bas ta va o ab sur do da fis ca li za ção ele trô -
ni ca de trân si to no País, co lo ca da nas des ci das e in-
du zin do pra ti ca men te o mo to ris ta ao co me ti men to de
uma in fra ção. Ver da de i ras ar ma di lhas co lo ca das para
ar re ca dar, em par ce ria com a ini ci a ti va pri va da. É pre-
ci so que se con te nha esse pro ces so. Mo de ra ção. Mo-
dus in re bus, como di ria o Ju ris ta.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Re-
quião, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Presidente, 
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa -
da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que será
lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo-
za ril do Ca val can ti.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 9, DE 2002

Alte ra dis po si ti vos dos arts. 70, 165,
195 e 198 da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis-
pon do so bre a cri a ção, exe cu ção e fis ca -
li za ção do or ça men to so ci al.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se-
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex-
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Inclua-se o se guin te pa rá gra fo no art. 70:

“§ Lei com ple men tar dis po rá so bre a
for ma e os ins tru men tos de exer cí cio da fis-
ca li za ção a que se re fe re o ca put.”

Art. 2º Dê-se ao § 5º do art. 165 da Cons ti tu i ção
Fe de ral a se guin te re da ção:

“§ 5º A lei or ça men tá ria anu al com-
pre en derá:

I – as do ta ções alo ca das aos Po de res
da União, seus fun dos, ór gãos e en ti da des
da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, ex clu í das 
ape nas as em pre sas que não re ce bam sub-
ven ções e trans fe rên ci as à con ta o or ça -
men to, cons ti tu in do:

a) or ça men to so ci al as do ta ções re fe -
ren tes a ações de edu ca ção, sa ú de, as sis -
tên cia so ci al, ha bi ta ção po pu lar, sa ne a men -
to e re for ma agrá ria;

b) or ça men to pre vi den ciá rio as do ta -
ções re fe ren tes a ações do sis te ma de pre-
vi dên cia so ci al;

c) or ça men to fis cal as do ta ções re fe -
ren tes às de ma is ações de go ver no.

II – as do ta ções de in ves ti men tos das
em pre sas em que a União, di re ta ou in di re -
ta men te, de te nha a ma i o ria do ca pi tal so ci al 
com di re i to a voto."

Art. 3º Inclu am-se os se guin tes pa rá gra fos no
art. 165:

“§ 10. A pro gra ma ção de des pe sas
cons tan te do or ça men to so ci al é de exe cu ção 
obri ga tó ria, sal vo se apro va da pelo Con-
gres so Na ci o nal so li ci ta ção, de ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, de can ce la men to
ou con tin gen ci a men to to tal ou par ci al de do-
ta ção.

§ 11. A so li ci ta ção de que tra ta o pa rá -
gra fo an te ri or so men te po de rá ser for mu la da 
no pra zo de cen to e vin te dias con ta do da
data de pu bli ca ção da lei or ça men tá ria
anu al e será acom pa nha da de jus ti fi ca ti va
por me no ri za da das ra zões de na tu re za téc-
ni ca, eco nô mi co-financeira, ope ra ci o nal e
ju rí di ca que im pos si bi li tem a exe cu ção da-
que las des pe sas.

§ 12. A so li ci ta ção po de rá, ain da, ser
for mu la da a qual quer tem po em si tu a ções
de ca la mi da de pú bli ca ou de cri ses que afe-
tem a ar re ca da ção da re ce i ta, ve da da a edi-
ção de me di das pro vi só ri as."

Art. 4º Dê-se ao in ci so VIII do art. 167 a se-
guin te re da ção:

“VIII – a uti li za ção, sem au to ri za ção le-
gis la ti va es pe cí fi ca, de re cur sos dos or ça -
men tos so ci al, pre vi den ciá rio e fis cal para
su prir ne ces si da de ou co brir dé fi cit de em-
pre sas, fun da ções e fun dos, in clu si ve dos
men ci o na dos no art. 165, § 5º;”

Art. 5º Su pri ma-se o § 2º do art. 195.
Art. 6º Dê-se ao § 1º do art. 198 a se guin te re da ção:

“§ 1º O Sis te ma úni co de Sa ú de será
fi nan ci a do, nos ter mos do art. 195, com re-
cur sos dos or ça men tos da União, dos Esta-
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os,
além de ou tras fon tes.”

Art. 7º Dê-se ao ca put do art. 204 a se guin te re-
da ção:
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“Art. 204. As ações go ver na men ta is na
área da as sis tên cia so ci al se rão re a li za das
com re cur sos da se gu ri da de so ci al, pre-
vistos no art. 195, além de ou tras fon tes, e
or ga ni za das com base nas se guin tes di re -
tri zes:”

Jus ti fi ca ção

Esta pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal tem
como prin ci pal ob je ti vo a cri a ção do or ça men to so ci al,
entendi do este como o con jun to de re ce i tas e des pe -
sas ati nen tes às áre as de edu ca ção, sa ú de, as sis tên -
cia so ci al, sa ne a men to, ha bi ta ção po pu lar e re for ma
agrá ria. Tal como se en con tram clas si fi ca dos hoje na
es tru tu ra or ça men tá ria bra si le i ra, es ses gas tos res-
tam dis per sos en tre os or ça men tos fis cal e da se gu ri -
da de so ci al, que não agru pam ade qua da men te as di-
ver sas mo da li da des de des pe sa em fun ção de sua fi-
na li da de bá si ca – tais como a de pro vi men to de ser vi -
ços bá si cos à po pu la ção, a de ma nu ten ção da má qui -
na ad mi nis tra ti va, a de in ter ven ção go ver na men tal na
es tru tu ra pro du ti va e a de fi nan ci a men to do sis te ma
de se gu ro so ci al, en tre ou tras.

O or ça men to fis cal atu al men te em vi gor apre-
sen ta es co po ex ces si va men te am plo, abar can do
ações de na tu re za tão dis tin ta quan to a re pre sen ta -
ção do Bra sil no ex te ri or e a cons tru ção de ha bi ta -
ções para po pu la ção de ba i xa ren da, O or ça men to
da se gu ri da de so ci al, por sua vez, abran ge a um só
tem po as ações do sis te ma pre vi den ciá rio, com to-
das as idi os sin cra si as de um sis te ma de se gu ro, e
as ações de ma nu ten ção do Sis te ma Úni co de Sa ú -
de, ti pi ca men te dis tin to em sua ló gi ca de fun ci o na -
men to. Esse amál ga ma de ele men tos he te ro gê ne -
os tem sido a base so bre a qual se tem to ma do as
de ci sões con cer nen tes à alo ca ção dos re cur sos
pú bli cos, com fa lhas que se tra du zem em ine fi ciên -
cia e in ca pa ci da de no su pri men to das de man das da
co le ti vidade.

O novo de se nho or ça men tá rio que ora apre sen -
ta mos à de li be ra ção des ta Casa traz, além do or ça -
men to so ci al aci ma des cri to, dois ou tros ins tru men tos 
de pro gra ma ção da re ce i tas e da des pe sa: o or ça -
men to pre vi den ciá rio, com as do ta ções re fe ren tes a
ações do sis te ma de pre vi dên cia so ci al, e o or ça men -
to fis cal, ago ra com as do ta ções re fe ren tes às de ma is 
ações de go ver no. O or ça men to de in ves ti men tos das
em pre sas es ta ta is man tém seu de se nho atu al. Con si -
de ra mos que as al te ra ções pro pos tas con tri bu i rão so-
bre ma ne i ra para uma me lhor evi den ci a ção do vo lu me 

e da tra je tó ria de gas tos pú bli cos no País e para o aper-
fe i ço a men to do pro ces so de ela bo ra ção, exe cu ção,
acom pa nha men to e ava li a ção das des pe sas or ça -
men tá ri as, não ape nas em re la ção aos gas tos so ci a is,
mas para a to ta li da de das des pe sas or ça men tá ri as.

Ou tros aper fe i ço a men tos pre ci sa rão ser fe i tos
na es tru tu ra or ça men tá ria bra si le i ra para que o or ça -
men to ve nha a cons ti tu ir-se em efe ti vo ins tru men to
de pla ne ja men to e exe cu ção de po lí ti cas pú bli cas.
Des ta ca mos, a se guir, duas me di das ne ces sá ri as,
tam bém cons tan tes des ta pro pos ta.

Pri me i ro, o es for ço des ta Casa para do tar os
gas tos pú bli cos, em es pe ci al os gas tos so ci a is, de
ma i or den si da de e efe ti vi da de não se pode per der na
prá ti ca vi ci a da de exe cu ção do or ça men to, em que
seu ca rá ter pu ra men te au to ri za ti vo per mi te que o
acor do es ta be le ci do no Con gres so Na ci o nal seja al-
te ra do uni la te ral men te pelo Po der Exe cu ti vo, pas san -
do a re fle tir pri o ri da des vol ta das cla ra men te para a
ge ra ção de su pe rá vits pri má ri os cres cen tes nas con-
tas go ver na men ta is, em de tri men to de ou tras, tais
como o com ba te à po bre za. Pro po mos tor nar obri ga -
tó ria a exe cu ção das des pe sas so ci a is, com as res-
sal vas ne ces sá ri as para os ca sos de ca la mi da de pú-
bli ca ou frus tra ção de re ce i ta.

Se gun do, a de fi ni ção e im ple men ta ção das po lí -
ti cas pú bli cas só será acer ta da e efe ti va em seus re-
sul ta dos quan do con tar com a par ti ci pa ção ati va e
per ma nen te da so ci e da de ci vil, seja por meio de seus
re pre sen tan tes ele i tos, seja por meio de or ga ni za -
ções livre men te cons ti tu í das. Não obs tan te a Cons-
ti tu i ção Fe de ral de le gar ao Con gres so Na ci o nal a
atri bu i ção de fis ca li zar a apli ca ção dos re cur sos pú-
bli cos, a fal ta de le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal que
re gu la men te o exer cí cio des sa fis ca li za ção cons ti -
tui um dos prin ci pa is obs tá cu los à cri a ção de uma
ver da de i ra tra di ção de acom pa nha men to e con tro le 
so ci al dos gas tos. Pro po mos abrir, no art. 70 da
Cons ti tu i ção, a pos si bi li da de de lei com ple men tar
com essa fi nalida de.

É cer to que cum pri mos nos so pa pel cons ti tu ci o -
nal ao par ti ci par mos da ela bo ra ção, im ple men ta ção e
ava li a ção das po lí ti cas pú bli cas. To da via, mais im por -
tan te do que isso é fa zê-lo de for ma éti ca, cum prin do
nos sa mis são da me lhor for ma pos sí vel. Daí a ne ces si -
da de de re ver mos in can sa vel men te os nos sos pro ce di -
men tos, acom pa nhan do não ape nas as no vas ne ces si -
da des que se apre sen tam, como tam bém as no vas
pos si bi li da des téc ni cas e ins ti tu ci o na is dis po ní ve is.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2002. – Se na -
do ra Ma ri na Sil va.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SEÇÃO IX
Da Fis ca li za ção Con tá bil,

Fi nan ce i ra e Orça men tá ria.

Art. 70. (*) A fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or-
ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al da União e das
en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, quan to à
le ga li da de, le gi ti mi da de, eco no mi ci da de, apli ca ção
das sub ven ções e re nún cia de re ce i tas, será exer ci da
pelo Con gres so Na ci o nal, me di an te con tro le ex ter no,
e pelo sis te ma de con tro le in ter no de cada Po der.

Pa rá gra fo úni co. Pres ta rá con tas qual quer pes-
soa fí si ca ou en ti da de pú bli ca que uti li ze, ar re ca de,
guar de, ge ren cie ou ad mi nis tre di nhe i ros, bens e va-
lo res pú bli cos ou pe los qua is a União res pon da, ou
que, em nome des ta, as su ma obri ga ções de na tu re za 
pe cu niá ria.

 (*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998

....................................................................................

SEÇÃO II
Dos Orça men tos

Art. 165. Leis de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo
es ta be le ce rão:

I – o pla no plu ri a nu al;
II – as di re tri zes or ça men tá ri as;
III – os or ça men tos anu a is.
§ 1º A lei que ins ti tu ir o pla no plu ri a nu al es ta be -

le ce rá, de for ma re gi o na li za da, as di re tri zes,
ob je ti vos e me tas da ad mi nis tra ção pú bli ca fe-

de ral para as des pe sas de ca pi tal e ou tras de las de-
cor ren tes e para as re la ti vas aos pro gra mas de du ra -
ção con ti nu a da.

§ 2º A lei de di re tri zes or ça men tá ri as com pre en -
de rá as me tas e pri o ri da des da ad mi nis tra ção pú bli ca
fe de ral, in clu in do as des pe sas de ca pi tal para o exer-
cí cio fi nan ce i ro sub se qüen te, ori en ta rá a ela bo ra ção
da lei or ça men tá ria anu al, dis po rá so bre as al te ra -
ções na le gis la ção tri bu tá ria e es ta be le ce rá a po lí ti ca
de apli ca ção das agên ci as fi nan ce i ras ofi ci a is de fo-
men to.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo pu bli ca rá, até trin ta dias
após o en cer ra men to de cada bi mes tre, re la tó rio re-
su mi do da exe cu ção or ça men tá ria.

§ 4º Os pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is 
e se to ri a is pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção se rão ela bo -

ra dos em con so nân cia com o pla no plu ri a nu al e apre-
ci a dos pelo Con gres so Na ci o nal.

§ 5º A lei or ça men tá ria anu al com pre en de rá:
I – o or ça men to fis cal re fe ren te aos Po de res da

União, seus fun dos, Órgãos e en ti da des da ad mi nis -
tra ção di re ta e in di re ta, in clu si ve fun da ções ins ti tu í -
das e man ti das pelo po der pú bli co;

II – o or ça men to de in ves ti men to das em pre sas
em que a União, di re ta ou in di re ta men te, de te nha a
ma i o ria do ca pi tal so ci al com di re i to a voto;

III – o or ça men to da se gu ri da de so ci al, abran-
gen do to das as en ti da des e ór gãos a ela vin cu la dos,
da ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta, bem como os fun-
dos e fun da ções ins ti tu í dos e man ti dos pelo po der pú-
bli co.

§ 6º O pro je to de lei or ça men tá ria será acom pa -
nha do de de mons tra ti vo re gi o na li za do do efe i to, so-
bre as re ce i tas e des pe sas, de cor ren te de isen ções,
anis ti as, re mis sões, sub sí di os e be ne fí ci os de na tu re -
za fi nan ce i ra, tri bu tá ria e cre di tí cia.

§ 7º Os or ça men tos pre vis tos no § 5º, I e II, des-
te ar ti go, com pa ti bi li za dos com o pla no plu ri a nu al, te-
rão en tre suas fun ções a de re du zir de si gual da des in-
ter-regionais, se gun do cri té rio po pu la ci o nal.

§ 8º A lei or ça men tá ria anu al não con te rá dis po -
si ti vo es tra nho à pre vi são da re ce i ta e à fi xa ção da
des pe sa, não se in clu in do na pro i bi ção a au to ri za ção
para aber tu ra de cré di tos su ple men ta res e con tra ta -
ção de ope ra ções de cré di to, ain da que por an te ci pa -
ção de re ce i ta, nos ter mos da lei.

§ 9º Cabe à lei com ple men tar:
I – dis por so bre o exer cí cio fi nan ce i ro, a vi gên -

cia, os pra zos, a ela bo ra ção e a or ga ni za ção do pla no
plu ri a nu al, da lei de di re tri zes or ça men tá ri as e da lei
or ça men tá ria anu al;

II – es ta be le cer nor mas de ges tão fi nan ce i ra e
pa tri mo ni al da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, bem
como con di ções para a ins ti tu i ção e fun ci o na men to
de fun dos.

....................................................................................
Art. 167. (*) São ve da dos:
I – o iní cio de pro gra mas ou pro je tos não in clu í -

dos na lei or ça men tá ria anu al;
II – a re a li za ção de des pe sas ou a as sun ção de

obri ga ções di re tas que ex ce dam os cré di tos or ça -
men tá ri os ou adi ci o na is;

III – a re a li za ção de ope ra ções de cré di tos que
ex ce dam o mon tan te das des pe sas de ca pi tal, res sal -
va das as au to ri za das me di an te cré di tos su ple men ta -
res ou es pe ci a is com fi na li da de pre ci sa, apro va dos
pelo Po der Le gis la ti vo por ma i o ria ab so lu ta;
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IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos tos a ór-
gão, fun do ou des pe sa, res sal va das a re par ti ção do
pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos a que se re fe -
rem os arts. 158 e 159, a des ti na ção de re cur sos para
ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no, como de-
ter mi na do pelo art. 212, e a pres ta ção de ga ran ti as às
ope ra ções de cré di to por an te ci pa ção de re ce i ta, pre-
vis tas no art. 165, § 8º;

V – a aber tu ra de cré di to su ple men tar ou es pe -
ci al sem pré via au to ri za ção le gis la ti va e sem in di ca -
ção dos re cur sos cor res pon den tes;

VI – a trans po si ção, o re ma ne ja men to ou a
trans fe rên cia de re cur sos de uma ca te go ria de pro-
gra ma ção para ou tra ou de um ór gão para ou tro, sem
pré via au to ri za ção le gis la ti va;

VII – a con ces são ou uti li za ção de cré di tos ili mi -
ta dos;

VIII – a uti li za ção, sem au to ri za ção le gis la ti va
es pe cí fi ca, de re cur sos dos or ça men tos fis ca is e da
se gu ri da de so ci al para su prir ne ces si da de ou co brir
dé fi cit de em pre sas, fun da ções e fun dos, in clu si ve
dos men ci o na dos no art. 165, § 5º;

IX – a ins ti tu i ção de fun dos de qual quer na tu re -
za, sem pré via au to ri za ção le gis la ti va.

§ 1º Ne nhum in ves ti men to cuja exe cu ção ul tra -
pas se um exer cí cio fi nan ce i ro po de rá ser ini ci a do
sem pré via in clu são no pla no plu ri a nu al, ou sem lei
que au to ri ze a in clu são, sob pena de cri me de res pon -
sa bi li da de.

§ 2º Os cré di tos es pe ci a is e ex tra or di ná ri os te-
rão vi gên cia no exer cí cio fi nan ce i ro em que fo rem au-
to ri za dos, sal vo se o ato de au to ri za ção for pro mul ga -
do nos úl ti mos qua tro me ses da que le exer cí cio, caso
em que, re a ber tos nos li mi tes de seus sal dos, se rão
in cor po ra dos ao or ça men to do exer cí cio fi nan ce i ro
sub se qüen te.

§ 3º A aber tu ra de cré di to ex tra or di ná rio so men -
te será ad mi ti da para aten der a des pe sas im pre vi sí -
ve is e ur gen tes, como as de cor ren tes de guer ra, co-
mo ção in ter na ou ca la mi da de pú bli ca, ob ser va do o
dis pos to no art. 62.

(*)Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de 1993
(*)Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998
(*)Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998
(*)Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de 2000

....................................................................................
Art. 195. (*) A se gu ri da de so ci al será fi nan ci a -

da por toda a so ci e da de, de for ma di re ta e in di re ta,
nos ter mos da lei, me di an te re cur sos pro ve ni en tes
dos or ça men tos da União, dos Esta dos, do Dis tri to

Federal e dos Mu ni cí pi os, e das se guin tes con tri bu i -
ções so ci a is:

 I – dos em pre ga do res, in ci den te so bre a fo lha
de sa lá ri os, o fa tu ra men to e o lu cro;

II – dos tra ba lha do res;
III – so bre a re ce i ta de con cur sos de prog nós ti cos.
§ 1º As re ce i tas dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral

e dos Mu ni cí pi os des ti na das à se gu ri da de so ci al
cons ta rão dos res pec ti vos or ça men tos, não in te gran -
do o or ça men to da União.

§ 2º A pro pos ta de or ça men to da se gu ri da de so-
ci al será ela bo ra da de for ma in te gra da pe los ór gãos
res pon sá ve is pela sa ú de, pre vi dên cia so ci al e as sis -
tên cia so ci al, ten do em vis ta as me tas e pri o ri da des
es ta be le ci das na lei de di re tri zes or ça men tá ri as, as-
se gu ra da a cada área a ges tão de seus re cur sos.

§ 3º A pes soa ju rí di ca em dé bi to com o sis te ma
da se gu ri da de so ci al, como es ta be le ci do em lei, não
po de rá con tra tar com o po der pú bli co nem dele re ce -
ber be ne fí ci os ou in cen ti vos fis ca is ou cre di tí ci os.

§ 4º A lei po de rá ins ti tu ir ou tras fon tes des ti na -
das a ga ran tir a ma nu ten ção ou ex pan são da se gu ri -
da de so ci al, obe de ci do o dis pos to no art. 154, I.

§ 5º Ne nhum be ne fí cio ou ser vi ço da se gu ri da -
de so ci al po de rá ser cri a do, ma jo ra do ou es ten di do
sem a cor res pon den te fon te de cus te io to tal.

§ 6º As con tri bu i ções so ci a is de que tra ta este
ar ti go só po de rão ser exi gi das após de cor ri dos no-
ven ta dias da data da pu bli ca ção da lei que as hou ver
ins ti tu í do ou mo di fi ca do, não se lhes apli can do o dis-
pos to no art. 150, III, b.

§ 7º São isen tas de con tri bu i ção para a se gu ri -
da de so ci al as en ti da des be ne fi cen tes de as sis tên cia
so ci al que aten dam às exi gên ci as es ta be le ci das em
lei.

§ 8º O pro du tor, o par ce i ro, o me e i ro e o ar ren -
da tá rio ru ra is, o ga rim pe i ro e o pes ca dor ar te sa nal,
bem como os res pec ti vos côn ju ges, que exer çam
suas ati vi da des em re gi me de eco no mia fa mi li ar, sem
em pre ga dos per ma nen tes, con tri bu i rão para a se gu -
ri da de so ci al me di an te a apli ca ção de uma alí quo ta
so bre o re sul ta do da co mer ci a li za ção da pro du ção e
fa rão jus aos be ne fí ci os nos ter mos da lei.

 (*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998

....................................................................................

SEÇÃO II
Da Sa ú de

Art. 198. (*) As ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú -
de integram uma rede re gi o na li za da e hi e rar qui za da e
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cons ti tu em um sis te ma úni co, or ga ni za do de acor do
com as se guin tes di re tri zes:

I – des cen tra li za ção, com di re ção úni ca em
cada es fe ra de go ver no;

II – aten di men to in te gral, com pri o ri da de para as
ati vi da des pre ven ti vas, sem pre ju í zo dos ser vi ços as-
sis ten ci a is;

III – par ti ci pa ção da co mu ni da de.
Pa rá gra fo úni co. O sis te ma úni co de sa ú de será

fi nan ci a do, nos ter mos do art. 195, com re cur sos do
or ça men to da se gu ri da de so ci al, da União, dos Esta-
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, além de ou-
tras fon tes.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de 2000

....................................................................................

SEÇÃO IV
Da Assis tên cia So ci al

Art. 204. As ações go ver na men ta is na área da
assis tên cia so ci al se rão re a li za das com re cur sos do
or ça men to da se gu ri da de so ci al, pre vis tos no art. 195,
além de ou tras fon tes, e or ga ni za das com base nas
se guin tes di re tri zes:

I – des cen tra li za ção po lí ti co-administrativa, ca-
ben do a co or de na ção e as nor mas ge ra is à es fe ra fe-
de ral e a co or de na ção e a exe cu ção dos res pec ti vos
pro gra mas às es fe ras es ta du al e mu ni ci pal, bem como
a en ti da des be ne fi cen tes e de as sis tên cia so ci al;

II – par ti ci pa ção da po pu la ção, por meio de or-
ga ni za ções re pre sen ta ti vas, na for mu la ção das po lí ti -
cas e no con tro le das ações em to dos os ní ve is.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A pro-
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções cons tan tes do art. 354
e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será des pa cha da à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con si de -
ran do que o PMDB, o Blo co/PSDB/PPB, o PFL, o
PTB e o PSB con ti nu am em obs tru ção, a Ordem do
Dia de hoje não se re a li za rá.

É a se guin te a Ordem do Dia cuja
apre ci a ção é adi a da:

– 1 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 9, de 2001, que dis põe so bre o alon ga men to de
dí vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que tra ta a Lei
nº 9.138, de 29 de no vem bro de 1995, e dá ou tras pro-
vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Con fú cio Mou ra, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do pela apre-
sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de
2002, in cor po ran do as Emen das nºs 12 e 28, e con-
trá rio às Emen das nºs 1 a 11, 13 a 27.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 2 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 11, de 2001, que cria o Fun do Se gu ro-Safra e
ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro-Safra para os agri cul to res
fa mi li a res da Re gião Nor des te e do nor te do Esta do
de Mi nas Ge ra is, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do de
ca la mi da de ou si tu a ção de emer gên cia em ra zão do
fe nô me no da es ti a gem, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i nal do
Moreira, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in -
do pela apre sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são
nº 2, de 2002 e con trá rio às Emen das de nºs 1 a 15,
apre sen ta das pe ran te à Co mis são.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

– 3 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 12, de 2001, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e da Inte gra ção
Na ci o nal, no va lor de oi ten ta e seis mi lhões de re a is,
para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i -
nal do Mo re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 10, apre sen ta das pe-
ran te a Co mis são.
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A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

– 4 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 125, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do art. 64

 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o
art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº 5.526/2001, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que, al te ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro
de 1980, que dis põe so bre o Esta tu to dos Mi li ta res,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

– 5 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 28, de 2002 – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 1, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 58, de 2002, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los
Ju ni or, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam-
pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi-
va len te a até cem mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 6 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 29, de 2002 – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re-
so lu ção nº 2, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu
Pa re cer nº 59, de 2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro
Jucá, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam-
pos), que au to ri za a União a con ce der ga ran tia à
ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser ce le bra da en tre o
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al – BNDES e o “Ja pan Bank for Inter na ti o nal
Co o pe ra ti on – JBIC”, no va lor equi va len te a até tre-
zen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, de prin ci pal.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 7 –
REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 20,
de 2002, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res, so li ci -
tan do, nos ter mos re gi men ta is, in clu são na Ordem do
Dia do Pro je to de Lei do Se na do nº 96, de 2001, que
dis põe so bre as ope ra ções com re cur sos dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, do Nor-
des te e do Cen tro-Oeste, de que tra ta a Lei nº 7.827,
de 27 de se tem bro de 1989, e dá ou tras pro vi dên ci as,
cujo pra zo na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos se
en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua vo-
ta ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO Nº 271, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 271, de 2000 (nº 548/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Ra di o clu be Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Jus sa ra, Esta do de Go iás,
ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 2, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO Nº 320, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 320, de 2001 (nº 768/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 5, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO Nº 398, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 398, de 2001 (nº 740/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Trans con ti nen tal Ltda. para ex-
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Este io, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 46, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer-
nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

– 11 –
PARECER Nº 76, DE 2002

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 76, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, so bre a Men sa gem nº 4, de 2002 (nº 1.441/2001,
na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do

Se na do o nome do Te nen te-Brigadeiro-do-Ar Hen ri -
que Ma ri ni e Sou za, para exer cer o car go de Mi nis tro
do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de cor ren te da
apo sen ta do ria do Te nen te-Brigadeiro-do-Ar João Fe-
lip pe Sam pa io de La cer da Ju ni or.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

– 12 –
PARECER Nº 77, DE 2002

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 77, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, so bre a Men sa gem nº 71, de 2002 (nº 73/2002,
na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do o nome do Dou tor Re na to de La cer da Pa i va,
Juiz do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 2ª Re gião,
para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car-
go de Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga re ser va da a ju í zes
de car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta e de cor ren te
da apo sen ta do ria do Mi nis tro José Luiz Vas con ce los.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

– 13 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 99, de 2001 (nº 3.395/2000, na Casa de
ori gem), que au to ri za do a ção de imó vel de pro pri e da -
de do Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.294, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to -
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

– 14 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 3, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as

Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção
nºs 12, de 2000, e 14, de 2001)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja-
der Bar ba lho, que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(al te ra ção dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas e a
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ex tin ção do pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria de
con vo ca ção ex tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, fa vo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de das
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as

Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3,
de 2000, e 14, de 2001)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 12, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de fun ci o na -
men to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar o re ces so
cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1º de ja ne i ro e es-
ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do
por re so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem pla rá
pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 14,
de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

– 16 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3 e 12, de 2000)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 14, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Maguito Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, para re du zir o pe río do de re ces so do Con-
gres so Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tuição, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 12,
de 2000, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

– 17 –
PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO Nº 379, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 379, de 2001 (nº 940/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ale gre te, Esta do do Rio Gran de do Sul,
tendo

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 8, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia
Fer nan des.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

– 18 –
PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO Nº 387, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 387, de 2001 (nº 718/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Po si ti va
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 10, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi-
ran da.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção 
do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

– 19 –
REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 754,
de 2001, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, so li ci -
tan do, nos ter mos re gi men ta is, a dis pen sa do pa re cer 
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de 2001, de
sua au to ria, cujo pra zo se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua vo-
ta ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vol ta-se 
à lis ta de ora do res, não sem an tes a Pre si dên cia es-
tar to man do a ca u te la de, nes te exa to mo men to, ler
o se guin te Ato da Pre si dên cia do Se na do Fe de ral:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia toma essa ati tu de a fim de não pre ju di car os
efe i tos da me di da pro vi só ria. Em ra zão dis so, so li ci ta
aos Par ti dos que es tão em obs tru ção que se re u nam,
a fim de che ga rem a um en ten di men to, para que, na
pró xi ma ses são do Se na do da Re pú bli ca, ter ça-feira,
essa me di da pro vi só ria, que está pror ro ga da, pos sa
ser vo ta da. 

Há im por tan tes ma té ri as cons tan te da Ordem do
Dia aguar dan do a vo ta ção des sa me di da pro vi só ria.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB-RR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V. Exª
a pa la vra, pela or dem. 

Após a fala de S. Exª pas sa re mos à lis ta de ora-
do res.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, in-
for mo a V.Exª que os Lí de res e a Li de ran ça do Go ver -
no es tão bus can do ca mi nhos para que, na pró xi ma
ter ça-feira, pos sa mos vo tar as me di das pro vi só ri as,
como, tam bém, os em prés ti mos im por tan tes que es-
tão na pa u ta do Se na do. 

Por tan to, o es for ço está sen do fe i to. 
Enten do a pre o cu pa ção de V. Exª. Os Lí de res

es tão bus can do um ca mi nho para que na pró xi ma ter-
ça-feira pos sa mos vo tar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª re-
for ça a po si ção da Pre si dên cia com esse es cla re ci -
men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, o Se na dor La u ro Cam pos, por per mu ta com
o Se na dor Tião Vi a na.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF.Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não sei se o
sen ti men to é mú tuo, é re cí pro co, mas eu es ta va até
sen tin do sa u da de des ta tri bu na. 

Re al men te, nes ta agi ta ção, nes ta con tur ba ção
glo bal em que os res tos de uma de mo cra cia bur gue -
sa es tão sen do sub me ti dos a uma es te ri li za ção fi nal e
to tal, o cha ma do cam peão da de mo cra cia, os Esta-
dos Uni dos – que de mo cra ti ca men te in va di ram os
seus vi zi nhos Te xas, Novo Mé xi co, Ca li fór nia, en fim,
toda uma área cor res pon den te ao Mé xi co atu al e que
se en con tra va ao nor te do rio Gran de. Além dis to,
trans for ma ram as tre ze es tre las ori gi na is, que ful gu -
ra vam no céu dos fe de ra lis tas – os pen sa do res pre o -
cu pa dos com o fu tu ro dos Esta dos Uni dos, que se re-
u ni am para co lo car as ba ses de mo crá ti cas da que le
país, al guns de les com a vi são pre mo ni tó ria que os

fa zia pre o cu par com o fu tu ro de um país que, en tre
ou tros pe ri gos, en con tra ria, no mi li ta ris mo e na guer-
ra, um dos mais pe ri go sos em pe ci lhos ao seu cres ci -
men to, em ter mos de hu ma ni da de, de de mo cra cia, de
re a li za ção da vida e de pro te ção da na tu re za. Em
1780, Ma di son, por exem plo, já ex ter na va essa pre o -
cu pa ção. Ou tro fe de ra lis ta, tam bém, com par ti lha va
de suas pre o cu pa ções – e di zia que exis tia ali, nos
Esta dos Uni dos, na que la oca sião, um gru po de mi li ta -
res, o Cin cin nat ti que po de ri am trans for mar a Re pú -
bli ca em Mo nar quia e co ro ar um mi li tar rei dos Esta-
dos Uni dos. Por tan to, não era de nos sur pre en der o
que acon te ceu quan do o Ge ne ral Dwight Ei se nho wer, 
em 1961, um ge ne ral que par ti ci pa ra da Se gun da Gu-
er ra Mun di al, um ge ne ral que se ele ge ra Pre si den te
dos Esta dos Uni dos, afir ma va, em seu dis cur so de
des pe di da à pá tria, que os Esta dos Uni dos cor ri am
um sé rio ris co. Ris co esse que, ob vi a men te, se afir-
ma ra com a Cri se de 1929 e com a Se gun da Gu er ra
Mun di al, o gra ve ris co de que já se for ma ra nos Esta-
dos Uni dos aqui lo que ele, o Ge ne ral e Pre si den te
Dwight Ei se nho wer, cha ma va de ”Esta do Mi li tar
Indus tri al“. 

E ele aler ta va que, en tre ou tras co i sas, os gas-
tos dos Esta dos Uni dos em guer ra e no es pa ço es ta -
vam sub tra in do re cur sos que po de ri am ser de di ca dos 
à vida, à sa ú de, à edu ca ção. É tex tu al nes se dis cur so
de des pe di da, em que ele faz esta gran de ad ver tên -
cia: a pre sen ça pe ri go sa, for te e cres cen te de um
”Esta do Mi li tar Indus tri al“, in com pa tí vel com qual quer
tipo de de mo cra cia.

Entre ou tras co i sas, a vi são, na que le mo men to,
1961, que ti nha o Ge ne ral Ei se nho wer do pro ces so
em cur so e dos ma le fí ci os que esse pro ces so iria tra-
zer à de mo cra cia nor te-americana, fa zia com que ele
apon tas se, por exem plo, a de pen dên cia em que se
en con tra vam os Esta dos Uni dos, a re pro du ção da
vida e da so ci e da de, das es tru tu ras, das ins ti tu i ções
nor te-americanas di an te de, por exem plo, in di ca ele,
cin co mi lhões e tre zen tos mil nor te-americanos, que
eram em pre ga dos na que le ano nos se to res bé li cos e
es pa ci a is da que le país.

De modo que os Esta dos Uni dos pas sa ri am a
de pen der, no que diz res pe i to ao em pre go, por exem-
plo, des se se tor que se ha via hi per tro fi a do du ran te o
gover no Ro o se velt, du ran te a Se gun da Gu er ra Mun-
di al e o iní cio da Gu er ra Fria, a que Ei se nho wer as-
sis tia.

E di zia ele que tam bém a tec no lo gia iria aban-
do nar as uni ver si da des, para se cen trar nes sas ati vi -
da des bé li cas e es pa ci a is, eles pas sa ri am a ser o se-

01834 Sex ta-feira  8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2002

    385MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



tor que con cen tra ria o R&D, as pes qui sas e o de sen -
vol vi men to, as ino va ções tec no ló gi cas. 

E as sis ti mos, ago ra, nos Esta dos Uni dos, a jus-
ta men te isto. O que está acon te cen do nos Esta dos
Uni dos é uma der ro ta para os res quí ci os so bre vi ven -
tes da de mo cra cia nor te-americana e para os di re i tos
hu ma nos, que ain da so bre vi vi am a du ras pe nas den-
tro de um sis te ma como esse, que foi de nun ci a do
pelo Ge ne ral Dwight Da vid Ei se nho wer, Pre si den te
dos Esta dos Uni dos. Obvi a men te, en tre ou tras se-
qüe las, es ses gas tos do go ver no nor te-americano,
nos se to res ta ná ti cos, bé li cos, des tru ti vos, iri am, fa-
tal men te, fa zer com que os re cur sos para a vida, ca-
pa zes de ero ti zar o mun do, de pro du zir bens de con-
su mo para a so ci e da de, para sa tis fa zer as ne ces si da -
des vi ta is do ho mem, se ri am ape na dos, tor-
nar-se-iam se cun dá ri os den tro des sa op ção fe i ta pela
má qui na cega em que se trans for ma ra a di vi são de
re cur sos na que la so ci e da de.

De modo que, quem acu sa o pro ces so não é al-
guém da Esquer da, não, é o ex-Presidente e
ex-General Dwight Da vid Ei se nho wer, em seu dis cur -
so de des pe di da à Na ção, em 1961.

Por tan to, quan do o ca pi ta lis mo nor te-americano
co me ça, ob vi a men te, a dar água, não con se gue man-
ter o seu vo lu me de em pre go in ve já vel – cer ca de 4%
ape nas –, quan do, sob o Go ver no de Bill Clin ton, a dí-
vi da pú bli ca che ga ra a U$5,5 tri lhões, as dí vi das de
fa mí li as e pes so as che ga vam a cer ca de U$10 tri-
lhões. Qu an do o en di vi da men to sus ten ta va a apa ren -
te e in cha da ri que za nor te-americana, Bill Clin ton pro-
me teu que o go ver no iria re du zir os seus gas tos, en-
trar em su pe rá vit or ça men tá rio, algo que não fa zia
des de, pelo me nos, 1930. Os Esta dos Uni dos iri am
en trar em su pe rá vit or ça men tá rio, o go ver no iria en-
xu gar, re du zir os seus gas tos, iria ter um su pe rá vit,
que le va ria à ex tin ção, à abo li ção da dí vi da pú bli ca no
ano de 2012, de acor do com pro mes sa de Bill Clin ton.

Bas tou pro me ter que o go ver no se re ti ra ria des-
ses se to res que eram a fo gue i ra que for ne cia o va por
para aque cer as cal de i ras nor te-americanas, e os
Esta dos Uni dos en tra ram em pro fun da de pres são e
de sar ti cu la ção.

Bill Clin ton, por tan to, de se ja va fa zer o im pos sí -
vel, aqui lo que des de 1830 não fora fe i to: abo lir a dí vi -
da pú bli ca nor te-americana. A dí vi da pú bli ca cres cen -
te sus ten tou, du ran te mais de 150 anos, o pro ces so
de ex pan são, de cres ci men to do Esta dos Uni dos. Se
fos se abo li da a dí vi da pú bli ca, como pro me teu Bill
Clin ton que o fa ria até 2012, ob vi a men te os Esta dos
Uni dos es ta ri am sem uma per na ou tal vez as duas e,
por tan to, não po de ri am se man ter, se sus ten tar, se

re pro du zir. Por isso, ob vi a men te, acon te ceu a ele i ção
pro vi den ci al, do pon to de vis ta do ca pi tal nor-
te-americano, do atu al Pre si den te, Ge or ge Bush, que
in ver teu to tal men te a pro pos ta; pas sou a gas tar em
guer ra e es pa ço e a ten tar co lo car em prá ti ca o pla no
do Escu do Anti mís sil, que foi à Chi na, à Rús sia, para
ten tar so prar as bra sas da Gu er ra Fria, a fim de que
os Esta dos Uni dos pu des sem vol tar a in cor rer em dé-
fi cit or ça men tá rio co ber to por emis sões, pro vo ca do
não pe las des pe sas acres ci das na sa ú de e na edu ca -
ção, mas por es ses gas tos com de fe sa, se gu ran ça e
guer ra.

Não é de se es tra nhar que um “ta pe te de bom-
bas” fora te ci do no de ser to do Afe ga nis tão, uma guer-
ra mo vi da para des tru ir um sus pe i to: Osa ma bin La-
den, que, anos atrás, re ce be ra enor mes re cur sos dos
Esta dos Uni dos para se ar mar numa luta con tra a
União So vié ti ca e cujo pai, em uma das vi si tas a seu
ami go Bush – pai do atu al, o ”Bush I“, o ”Bus hão“, pai
do ”Bus hi nho“ –, so bre vi veu a uma que da de avião na
fa zen da do ex-Presidente. O pai de Osa ma bin La den
e o ex-Presidente Bush eram ami cís si mos. 

Essas são re la ções mu i to es tra nhas, que fi nal -
men te se trans for ma ram de vi do às ne ces si da des
apon ta das des de 1780, re cru des ci das pelo Pre si den -
te Ei se nho wer, de que os Esta dos Uni dos cor ri am um
sé rio ris co de se trans for mar, cada vez mais, num
Esta do mi li tar-industrial. 

Anun cia-se, ago ra, a re to ma da da eco no mia
nor te-americana. O PIB vol ta a cres cer. Mas que PIB
vol ta a cres cer? É o PIB que con ta bi li za os ali men tos
acres ci dos, os te ci dos, as rou pas, os re mé di os, os
car ros pro du zi dos pela eco no mia nor te-americana,
ou o PIB que con ta bi li za o es cu do ou o cin tu rão an ti -
mís sel e os ”ta pe tes de bom ba“ lan ça dos con tra o
des co nhe ci do Osa ma bin La den? 

Com esse es ta do de be li ge rân cia, acres ci do ao
de pâ ni co, de pa vor, de po is do dia 11 de se tem bro, do
ata que ao World Tra de Cen ter em Nova Ior que, a so-
ci e da de nor te-americana co me ça a en tre gar sua li-
ber da de em tro ca da se gu ran ça. 

Esta mos ven do que ci da dãos nor te-americanos 
po dem ser pre sos sem or dem ju di ci al, sub me ti dos à
tor tu ra, e suas de cla ra ções são vá li das. Foi dado a
dois ge ne ra is nor te-americanos o di re i to de aba ter
qual quer avião no ar; en tre ou tras co i sas me no res,
es ta mos ven do que ci da dãos são obri ga dos a ti rar os
sa pa tos para se rem exa mi na dos, por que há um pe ri -
go no ar: o de que es te jam con ta mi na dos, se jam ex-
plo si vos que der ro tam par te da de mo cra cia com ba li -
da dos Esta dos Uni dos. 
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Além dis so, com o po der in ter na ci o nal ad qui ri do 
por esse Esta do in dus tri al-militar a que se re fe re o
ex-Presidente Ei se nho wer, o Pre si den te dos Esta dos
Uni dos se ar vo rou no di re i to de fa zer uma guer ra sem
de cla ra ção pré via, de in va dir qual quer par te do glo bo
ter res tre.

Ago ra, di zem eles, da Casa Bran ca, que seus
ali a dos – a Ingla ter ra e os ou tros pa í ses que se ali-
nha ram con tra Osa ma bin La den e os afe gãos – co-
me te ram um cri me con tra os di re i tos hu ma nos. Seus
ali a dos co me te ram um cri me, e eles, que fi nan ci a ram, 
acen de ram o bar ril de pól vo ra, não co me te ram, nem
es tão co me ten do cri me al gum.

As des cul pas es far ra pa das são as de que re pre -
sen tam o bem con tra o mal. Mas o mal es ta va lá na fa-
zen da de seu pai, há pou cos anos. O mal re ce beu dó-
la res em pen ca, para com ba ter o pa vor cri a do na oca-
sião, que era a União So vié ti ca. De modo que, há uma
des mo ra li za ção to tal, além da cri se; uma ”ar gen ti ni -
za ção“ do con ti nen te ame ri ca no.

O que ve mos, por tan to, é que esse Esta do mi li -
tar-industrial a que se re fe riu o Ge ne ral e Pre si den te
Ei se nho wer trans for mou-se num Esta do mul ti na ci o -
nal. Os pa í ses, ou tro ra in de pen den tes, fo ram trans for -
ma dos em pro te to ra dos da gran de po tên cia, do gran-
de fal cão. 

O Pri me i ro-Ministro da Ingla ter ra se trans for ma
em ga ro to de re ca do, por ta dor do es pan to, da ame a -
ça e da des tru i ção. Ago ra, que rem dar-lhe o Prê mio
No bel da Paz. Di an te de uma si tu a ção como essa, era
ne ces sá rio que ou tra me di da fos se to ma da.

Pas so a ler: ”Os Esta dos Uni dos es tão ar ti cu lan -
do um novo es cri tó rio ‘es tra té gi co’. Após en fren tar crí-
ti cas so bre um novo es cri tó rio de in for ma ção es tra té -
gi ca do Pen tá go no ...“

Esse novo es cri tó rio é uma es pé cie de mi nis té -
rio da men ti ra. Foi fe i to para que a im pren sa mun di al
não pu des se trans mi tir crí ti cas e a ver da de do que es-
ta va acon te cen do em es ca la mun di al. Assim, seu ob-
je ti vo era trans for mar as no tí ci as em men ti ras ami gas, 
amá ve is, que obs cu re ces sem a re a li da de e per mi tis -
sem a con ti nu i da de do pro ces so de des tru i ção da de-
mo cra cia por par te do go ver no dos Esta dos Uni dos.

”... o Pre si den te dos Esta dos Uni dos Ge or ge
Bush pro me teu que o go ver no não irá men tir so bre
sua po lí ti ca de de fe sa“ – está aqui. O es cri tó rio era
para ga ran tir o bom an da men to e a di vul ga ção da
men ti ra – es cri tó rio de men ti ra. De modo que para al-
guns que vão fi car de so cu pa dos, que se de cla ram e
se de cla ra ram men ti ro sos nes sa sub área nor-
te-americana, tal vez en con trem lá o lu gar de sua vo-

ca ção – the right man in the right pla ce. Po de ri am
mu i to bem se em pre gar nes se es cri tó rio de fa bri ca -
ção de men ti ras. 

O Se cre tá rio de De fe sa Do nald Rums feld or de -
nou que o Pen tá go no es tu de a pos si bi li da de de de sis -
tir da im ple men ta ção do novo es cri tó rio. Fon tes dis se -
ram que o ór gão con si de ra va a di vul ga ção de de sin -
for ma ção para a im pren sa es tran ge i ra. Quer di zer, o
ob je ti vo des se es cri tó rio, uma es pé cie de mi nis té rio,
era di vul gar a de sin for ma ção e plan tar a de sin for ma -
ção, o obs cu re ci men to no mun do a ser in va di do de-
mo cra ti ca men te. Inva di do pela de mo cra cia. Os bár-
ba ros que se ri am in va di dos pela vir tu de, pela de mo -
cra cia, pelo com ba te ao nar co trá fi co e ou tras des gra -
ças do mun do. 

É mu i to tris te que es te ja mos pre sen ci an do, sem
crí ti ca, si len ci o sa men te, este pro ces so de des tru i ção, 
de cri se da de mo cra cia, dos di re i tos hu ma nos em um
país em que al guns ex po en tes, al guns pen sa do res,
al guns po lí ti cos, al guns ge ne ra is, al guns pre si den tes
da re pú bli ca fi ze ram tudo que es ta va a seu al can ce
para evi tar que o es ta do mi li ta ris ta se im plan tas se
nos Esta dos Uni dos. Este li vro O Esta do Mi li ta ris ta,
que de ve ria ser lido e me di ta do por to dos, tem um
pre fá cio fe i to pelo gran de fi ló so fo Ber trand Rus sel,
um dos gran des pa ci fis tas que o mun do já co nhe ceu.
Lá, Rus sel afir ma que se esse li vro, im por tan tís si mo,
fos se lido tal vez fos se a úni ca for ma de evi tar que o
mun do não aca bas se an tes do ano 2000, por que se-
ria um dos pou cos ele men tos ca pa zes de im pe dir a
des tru i ção to tal an tes des se ano. Quem diz isso não é
um pro fes sor da pro vín cia, um pro fes sor da opo si ção
ra di cal – opo si ção a es sas co i sas to das – mas o fi ló -
so fo e pa ci fis ta Ber trand Rus sel.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF) –
Ouço, com pra zer, o apar te da Se na do ra He lo í sa He-
le na.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor La u ro Cam pos, cer ta men te nem ha ve ria ne ces si -
da de do meu apar te, pela for ma ab so lu ta men te
exem plar com que V. Exª tra ta do tema. Mas me sin to
sem pre pro vo ca da a fa zer um apar te quan do se tra ta
da po lí ti ca do go ver no ame ri ca no, com mu i tos di ri -
gen tes de vá ri os pa í ses do mun do co var de men te
com pac tu an do com a po lí ti ca de re la ções ex ter nas
des se país to das as ve zes que se fala do nar co trá fi co.
Quem, de al gu ma for ma, es tu da, acom pa nha a his tó -
ria do Bra sil, as re la ções es ta be le ci das no mun do, os
US$500 bi lhões que cir cu lam no pla ne ta Ter ra em
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fun ção do nar co trá fi co, sabe exa ta men te como a CIA,
o go ver no ame ri ca no, na sua po lí ti ca an ti co mu nis ta,
fi nan ci an do as ma dras sas, as tro pas ta li bãs no Afe-
ga nis tão, fez cres cer, na que las mon ta nhas be lís si -
mas, o cha ma do gol den cres cent, o cres cen te dou-
ra do, que lá es tão plan ta dos he ro í na, ópio, tudo do
nar co trá fi co – 40% da pro du ção do mun do es tão lá,
in to cá ve is. As bom bas que fo ram di ri gi das para ma tar
pes so as – mi se rá ve is e su pos tos ter ro ris tas – de i xa -
ram ab so lu ta men te im pe cá ve is as plan ta ções de he-
ro í na e de ópio. A po lí ti ca do go ver no ame ri ca no, a
po lí ti ca da CIA le vou in clu si ve a que a po pu la ção do
Pa quis tão, que ti nha me nos de 1% de de pen den tes
de he ro í na, che gas se aos mais de 90% de hoje.
Então, to das as ve zes que se fala do nar co trá fi co, sou
pro vo ca da a fa zer um apar te, por que sei exa ta men te
por que exis te nar co trá fi co aqui no Bra sil, com suas
ra í zes pro fun das no Con gres so Na ci o nal, no Ju di ciá -
rio, na eli te po lí ti ca e eco nô mi ca. Di nhe i ro e mais di-
nhe i ro que não tem ori gem ne nhu ma, en con tra do nas
ga ve tas por aí afo ra, mi lhões e mi lhões, ia tes e aviões
trans por tan do pas ta-base de co ca í na, se du zin do as
nos sas cri an ças, aca ban do com a nos sa ju ven tu de,
jo gan do in clu si ve mi lhões de pais e mães de fa mí lia
na mar gi na li da de como úl ti mo re fú gio. O nar co trá fi co
agin do li vre men te no País, com tan tos ad ven tos tec-
no ló gi cos: um sa té li te que con se gue iden ti fi car uma
pes soa em qual quer lu gar do mun do, mas não con se -
gue iden ti fi car a rota do nar co trá fi co, em bo ra as ins ti -
tu i ções de pes qui sa des te País te nham fi nan ci a do mi-
lha res de pro du ções que es tão es pa lha das pe las uni-
ver si da des, es tu dos ex tre ma men te ri go ro sos, com-
pe ten tes, que mos tram como se dá a rota do nar co trá -
fi co, in clu si ve no Bra sil. Aí não se faz ab so lu ta men te
nada. Tan ta es tru tu ra de in te li gên cia e não se faz ab-
so lu ta men te nada em re la ção ao nar co trá fi co por que
pre ci sam do di nhe i ro do nar co trá fi co para fa zer la va -
gem de di nhe i ro. O di nhe i ro da es pe cu la ção nes te
País pre ci sa de vá ri as es tru tu ras aqui es pa lha das.
Então que ro-me so li da ri zar com V. Exª no pro nun ci a -
men to que faz. Por mais que ele te nha sido com ple to,
na sua ple ni tu de, na com pe tên cia, na qua li da de, to-
das as ve zes que se fala do nar co trá fi co, sin to-me
obri ga da a apar te ar, por que sei exa ta men te como ele
age em nos so País: pela ab so lu ta im pu ni da de e con-
ve niên cia da eli te po lí ti ca e eco nô mi ca do nos so que-
ri do Bra sil. Obri ga da, Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT– DF) –
No bre Se na do ra He lo í sa He le na, eu não po de ria
com ple tar o meu dis cur so de ma ne i ra mais fe liz, mais
lú ci da, mais ade qua da do que com o apar te de V.Exª,
que in cor po ro ao meu dis cur so e com o qual con-

cordo to tal men te. Sei mu i to bem qua is são as pre fe -
rên ci as, as pri o ri da des re a is des se sis te ma.

Sa be mos da Pri me i ra e da Se gun da Gu er ras do
Ópio que a Ingla ter ra de sen ca de ou con tra a Chi na,
des tru in do o im pé rio chi nês. Sa be mos que o ópio vai
na fren te, que é po lí ti co tam bém, as sim como o são a
dí vi da ex ter na e to dos os ins tru men tos de do mi na ção. 
Por meio do ópio, a Ingla ter ra pôde in va dir a Chi na e
do mi ná-la e, em 1865, os Esta dos Uni dos ame a ça -
ram o Ja pão.

Por tan to, é mais do que apro pri a do o apar te de
V. Exª e que ro so mar a mi nha in dig na ção ao cla mor e
ao tra ba lho de V. Exª no sen ti do re sol ver o pro ble ma
do nar co trá fi co.

Para ter mi nar, ci ta rei Karl Marx, de quem que
não falo há mu i to – es tou com sa u da des do bar bu do.
Pro du ção é con su mo, con su mo é pro du ção. A pro du -
ção re ce be seu fi nis hing, o seu aca ba men to, no con-
su mo. Se não hou ver con su mo, não há re pro du ção.
Ló gi co! De modo que, en tão, aque les que es tão que-
ren do aca bar, pelo me nos no ní vel do dis cur so e da
fal sa éti ca, com os pro du to res de nar có ti cos no mun-
do in te i ro, na re a li da de, são par te es sen ci al do pro-
ces so, por que são os gran des con su mi do res. Sem
pro du ção, não há con su mo, com di zia Marx.

A pro du ção con so me as ma té ri as-primas e as
má qui nas. A pro du ção con so me a for ça de tra ba lho e,
ao con su mir du pla men te, a pro du ção pro duz o ob je to
que será con su mi do pelo con su mi dor fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet. Faz soar a
cam pa i nha.)

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF) –
V. Exª me deu opor tu ni da de de re fe rir-me a uma de-
ter mi na ção do gran de fi ló so fo Karl Marx, que, como
tan tas ou tras, são es que ci das, ape dre ja das, mas que
con ti nu am ver da de i ras.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra, pela or dem de ins cri ção, o ilus tre Se na dor
Moza ril do Ca val can ti, por ces são do ilus tre Se na -
dor Fernando Ri be i ro.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos os
bra si le i ros de vem es tar – e com cer te za es tão – abis-
ma dos, di an te dos no ti ciá ri os da te le vi são, do rá dio e
dos jor na is, que nos mos tram a epi de mia de den gue
que se alas tra pelo País, prin ci pal men te por que cen-
tra da na mais im por tan te ci da de, do pon to de vis ta de
char me, que é o Rio de Ja ne i ro. Se a epi de mia es ti -
ves se res tri ta às re giões Nor te e Nor des te, não te ria o
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es pa ço que está ten do ago ra na mí dia na ci o nal, pela
for ma como, in fe liz men te aliás, está atin gin do a ci da -
de do Rio de Ja ne i ro.

Sr. Pre si den te, como mé di co, esse as sun to me
co mo ve e me in dig na. Ve mos as au to ri da des, até com
um cer to ci nis mo, tra tan do não só esse mo men to da
epi de mia, como tra tan do “o para trás”, quer di zer, o
des ca so que hou ve com os inú me ros avi sos e aler tas
a res pe i to da pos si bi li da de des sa epi de mia ocor rer no
País. Na ver da de, o mos qui to co me çou a apa re cer lá
pela dé ca da de 80, ini ci al men te no Nor te, no meu
Esta do de Ro ra i ma, che gan do ao pon to em que está
hoje, com uma epi de mia gra vís si ma – se gun do o no ti -
ciá rio de on tem, já hou ve 27 mor tes só na ci da de do
Rio de Ja ne i ro, e uma aqui em Bra sí lia, con ta mi na da
lá. Na ver da de, es ta mos tam bém, pos si vel men te, a
um pas so da ur ba ni za ção da fe bre ama re la, já que o
mos qui to trans mis sor é o mes mo.

Há algo ain da mais gra ve, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res: hoje, está à fren te do Mi nis té rio da
Sa ú de o Mi nis tro Bar jas Ne gri, que era, de fato, o Mi-
nis tro da Sa ú de, en quan to o atu al Se na dor José Ser-
ra o era de di re i to. Quer di zer, essa du pla de eco no -
mis tas, na ver da de, fez do Mi nis té rio da Sa ú de um
tram po lim para a cam pa nha po lí ti ca do Sr. José Ser-
ra, que foi cam peão de apa ri ção em rede na ci o nal de
te le vi são para fa lar de mu i tas co i sas – ci rur gi as de ca-
ta ra ta, prós ta ta e hér nia; de pre ser va ti vo –, mas não
ocu pou esse caro es pa ço para, por exem plo, re al -
men te aler tar a po pu la ção e mo bi li zá-la con tra esta
epi de mia.

Faço aqui, Sr. Pre si den te, um re gis tro es pe ci al.
A Re vis ta Veja de 4 de abril de 2001 traz a re por ta -
gem ”Mos qui to de grã-fino – Den gue en tre fa mo sos
no Rio de Ja ne i ro acen de aler ta para epi de mi as“. Isso
já ocor ria há mu i to tem po, in clu si ve a fe bre ama re la
em vá ri os Esta dos do País. E o Mi nis té rio da Sa ú de
se li mi tou a exa mi nar a es tru tu ra de cada Esta do para
ver qua is se ri am man ti das a fim de com ba ter as epi-
de mi as, atri bu in do a cada Esta do uma nota en tre 0 e
100. Os me lho res fo ram Rio Gran de do Sul, com 71;
San ta Ca ta ri na, com 68; Espí ri to San to, com 67; São
Pa u lo, com 66; o Dis tri to Fe de ral, com 65 e o meu po-
bre Esta do de Ro ra i ma, lá na fron te i ra com a Ve ne zu -
e la, com 60%. Esses fo ram, por tan to, os 6 me lho res.
E os 6 pi o res fo ram o Acre, com 24; o Ama zo nas, com
29; o Ma ra nhão, com 30; Ron dô nia, com 33; o Pará e
o Ama pá, com 35.

Ve jam que o Esta do do Rio de Ja ne i ro não apa-
re ceu aí, ali nhan do-se, com cer te za, en tre aque les
que ti nham uma es tru tu ra ra zoá vel de com ba te – não
es ta va en tre os me lho res, nem en tre os pi o res. E, no

en tan to, o que ocor reu? Vi mos a ex plo são da den gue
e an tes – re pi to – ca sos de fe bre ama re la em vá ri os
Esta dos, in clu si ve no Rio de Ja ne i ro.

Pois bem, de abril de 2001, data da re por ta gem
da re vis ta Veja, até 28 de ja ne i ro de 2002, data de ou-
tra re por ta gem, esta da re vis ta Épo ca, ”A vi tó ria do
mos qui to – Enquan to au to ri da des dis cu tem res pon -
sa bi li da des, o Rio de Ja ne i ro se acos tu ma com a idéia
de que a den gue nun ca será er ra di ca da –, trans cor -
reu qua se um ano.

Ora, Sr. Pre si den te, se es sas 27 mor tes ti ves -
sem ou tra ca u sa, o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral e o Mi-
nis té rio Pú bli co Esta du al, com cer te za, já te ri am
aber to in qué ri to para apu rar res pon sa bi li da des. As
mi lha res de pes so as que es tão com den gue dos ti pos 
1, 2, 3, e da qui a al guns dias a 4, já se ri am mo ti vo de
aber tu ra de in qué ri to pe los Mi nis té ri os Pú bli cos Fe-
de ral e Esta du al.

No en tan to, não es ta mos ven do esse tipo de tra-
ba lho. Po de-se di zer que não é hora de bus car os cul-
pa dos, mas eu digo que é hora, sim, de bus cá-los! Ao
mes mo tem po em que deve ha ver uma mo bi li za ção
in ten sa da po pu la ção para com ba ter o mos qui to, de-
ve-se tam bém bus car os cul pa dos e pu ni-los. Mu i to
di nhe i ro foi gas to nes se pe río do no Mi nis té rio da Sa ú -
de, mas não se gas tou com o prin ci pal: pro te ger a po-
pu la ção con tra esta do en ça, evi tá vel ape nas pelo
com ba te ao mos qui to.

É inad mis sí vel, por tan to, que nós hoje es te ja -
mos aqui as sis tin do ao no ti ciá rio do dia-a-dia e ou vin -
do no tí ci as de que mor reu mais um e ado e ce ram
mais cen te nas. Tudo isso por que te mos, na ver da de,
um mi nis té rio da do en ça e não um Mi nis té rio da Sa ú -
de. O Mi nis té rio da Sa ú de de mi tiu gran de quan ti da de
de fun ci o ná ri os da Fu na sa, que ti nham ex pe riên cia
no com ba te ao mos qui to, de i xan do em se gun do pla-
no esse ob je ti vo.

Ou tra re vis ta, que eu não te nho aqui, de nun cia
tam bém que um pla no ela bo ra do pelo ex-Ministro
Adib Ja te ne, em 1996, aler tou o Pre si den te da Re pú -
bli ca a res pe i to da pos si bi li da de des sa gra ve epi de -
mia e tra çou um pla no para com ba ter o mos qui to e,
por tan to, a do en ça.

Mas o que fez Sua Exce lên cia? Cul pou pre fe i tos 
e go ver na do res, que fi cam que ren do sa ber se o mos-
qui to é mu ni ci pal, es ta du al ou fe de ral. O ci da dão que
ado e ce e a fa mí lia que vê um ente que ri do mor rer não
que rem sa ber dis so. 

Em um pro nun ci a men to que fiz aqui, na se ma na 
pas sa da, eu dis se que em 2001, na Co mis são de
Assun tos So ci a is, ha via fe i to uma so li ci ta ção ao en-
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tão Mi nis tro da Sa ú de José Ser ra, pe din do ex pli ca -
ções so bre o cres ci men to não só da den gue, mas
tam bém da les hi ma ni o se, da ma lá ria, da fe bre ama re -
la e ou tras do en ças que po de ri am ser evi ta das por va-
ci na ção ou por me di das pre ven ti vas de sa ú de.

No en tan to, a re a li da de do nos so País é mu i to
tris te; não ape nas no que se re fe re à per da de vi das
hu ma nas, mas tam bém em re la ção às pes so as que
de i xam de tra ba lhar, pois fi cam en fer mas du ran te vá-
ri os dias. O Esta do do Rio de Ja ne i ro, por exem plo,
está com o es tig ma de uma ci da de que não se pode
vi si tar por que se pode con tra ir do en ça e vir a mor rer,
como acon te ceu com uma pes soa de Bra sí lia, que foi
ao Rio de Ja ne i ro, no Car na val, e de po is mor reu ví ti -
ma da den gue he mor rá gi ca.

A vi si ta do Prín ci pe Char les ao Bra sil, há pou cos 
dias, foi pre ce di da de me di das, tais como o car ri nho
fu ma cê, que pas sou pe las ruas onde ele iria es tar.
Ain da as sim, sua co mi ti va es ta va de vi da men te pro te -
gi da por re pe len tes e si mi la res. A po pu la ção do mor-
ro, no en tan to, nun ca ti nha vis to o car ri nho fu ma cê
pas sar por lá.

Sr. Pre si den te, que ro de i xar re gis tra do – re pi to –
como mé di co e como re pre sen tan te de um Esta do
pe que no da Ama zô nia, que, fe liz men te, se gun do a
ava li a ção do pró prio Mi nis té rio da Sa ú de, o meu Esta-
do está en tre os cin co que têm me lhor es tru tu ra para
com ba ter a den gue. Mas que ro res sal tar que isso não
se de veu ao Mi nis té rio da Sa ú de, e sim ao Go ver na -
dor do Esta do, que re sol veu in ves tir, ten do, in clu si ve,
im por ta do lar vi ci da de Cuba para com ba ter os fo cos,
fa zen do um tra ba lho in ten so para re al men te eli mi nar
o mos qui to, o que ain da está fa zen do.

É pre ci so que o Mi nis té rio Pú bli co Esta du al e o
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral abram in qué ri to para apu-
rar e pu nir os res pon sá ve is por tan tos es ta rem ado e -
cen do e mor ren do no País, por que não é pos sí vel que
uma pes soa que exer ce uma fun ção pú bli ca, sen do
mu i to bem paga por isso, não as su ma a sua cul pa.

O atu al Mi nis tro da Sa ú de já era de fato o Mi nis -
tro, por que, quan do Se cre tá rio-Executivo, era quem
re ce bia, quem des pa cha va e quem to ma va as pro vi -
dên ci as, por que o Mi nis tro José Ser ra sem pre foi o
po lí ti co.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Mos qui to de grã-fino

Den gue en tre fa mo sos no Rio
acen de aler ta para epi de mi as

Mar ce lo Car ne i ro

A atriz Ana Pa u la Aro sio não tem, mas acha va que ti nha. A
apre sen ta do ra de te le vi são Már cia Pel ti er já está na se gun da ex-
pe riên cia, e seu ma ri do, o car to la Car los Arthur Nuz man, Pre si -
den te do Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro, le vou a sua para o Ca na dá.
A ar qui te ta Már cia Mül ler, vi zi nha da apre sen ta do ra, tam bém não
re sis tiu. E o Se cre tá rio Esta du al Luiz Ro gé rio Ma ga lhães, bra ço
di re i to do Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho, tem cer te za de que foi
pre mi a do. Não, não se tra ta de uma nova moda que pe gou en tre
os bem-nascidos do Rio de Ja ne i ro. Essa tur ma de ca ri o cas ilus-
tres vi veu as duas úl ti mas se ma nas so bres sal ta da por um fan tas -
ma de 5 mi lí me tros e um tre men do po der de fogo. É o mos qui to
Ae des aegy pti, trans mis sor do te mi do ví rus da den gue. A do en -
ça re a pa re ceu com for ça na ci da de e cha mou a aten ção para epi-
de mi as pro vo ca das pela ação de mos qui tos, como a den gue e a
fe bre ama re la. A di fe ren ça é que, des ta vez, o in se to pa re ce ter
fe i to uma op ção pre fe ren ci al pe los ri cos.

Na ver da de, o Ae des aegy pti, não es co lhe clas se so ci al,
sexo ou raça. Mas bas tou o apa re ci men to de uma for ma mais vi o -
len ta do ví rus – o den gue do tipo 3 – em um con do mí nio de luxo
no Le blon, Zona Sul do Rio, para o cli ma de pâ ni co se ins ta lar.
Pu de ra. O Jar dim Per nam bu co é um oá sis de pri va ci da de com
ape nas 130 man sões em uma be lís si ma área ver de. A casa mais
ba ra ta não sai por me nos de 1 mi lhão de dó la res, e en tre os mo-
ra do res es tão o Pre si den te do Ban co Cen tral, Armí nio Fra ga, em-
pre sá rio e so ci a li tes. Pois foi exa ta men te lá que o mos qui to pi cou
três ví ti mas ilus tres, o ca sal Már cia Pel ti er e Nuz man e a ar qui te -
ta Már cia Mül ler. A apre sen ta do ra, que há dez anos con tra iu uma
for ma mais bran da da do en ça, des ta vez foi no ca u te a da. Fi cou
duas se ma nas pra ti ca men te de i ta da na cama, com tre me de i ra,
do res no cor po, en jôo e man chas ver me lhas na pele. Amar gou
ain da um con si de rá vel pre ju í zo fi nan ce i ro. “Per di cin co pro pos tas
de tra ba lho e adi ei em qua se um mês meu novo pro gra ma de
TV”, diz Már cia. Ela teve os pri me i ros sin to mas de den gue pra ti -
ca men te no mes mo mo men to em que o ma ri do, que vi a ja ra para
To ron to a tra ba lho, co me çou a ba que ar.

O apa re ci men to de fo cos da do en ça na Zona Sul do Rio
pode dar a im pres são de que o ví rus da den gue pas sou a atin gir
a clas se mé dia com a mes ma fú ria com que há anos cas ti ga os
mais po bres. Na ver da de, a ma i or par te das ví ti mas do mos qui to
con ti nua na zona su bur ba na do Rio e em ci da des da Ba i xa da Flu-
mi nen se, vi zi nhas da ca pi tal. O que mu dou foi a per cep ção da do-
en ça. To me-se o exem plo de Már cia Pel ti er: “Mi nhas ami gas me
per gun ta vam, as sus ta das, como eu ti nha con tra í do den gue. Eu
fa lei que isso não era uma do en ça de fa ve la dos e todo mun do 
de via se cu i dar", con ta Már cia. De fato, os par ru dos se gu ran ças
do Jar dim Per nam bu ca no nada po dem con tra o mos qui to. O Ae-
des aegy pti bur la qual quer vi gi lân cia e es co lhe lo ca is de água
lim pa e pa ra da para co lo car seus ovos. Uma pis ci na mal cu i da da
vira par que de di ver sões para os in se tos. Ou tro foco da do en ça
são as bro mé li as, que a clas se mé dia adap tou às va ran das de
ca sas e apar ta men tos.

Sem pre foi as sim. Mas os ca sos só ga nha ram as man che -
tes dos jor na is de po is que os com-piscina e com-bromélia per ce -
be ram que es ta vam cor ren do ris co de cair do en tes – como é co-
mum ocor rer, aliás. A den gue pas sou mais de um sé cu lo es tig ma -
ti za da como do en ça de po pu la ções po bres. Co i sa da pa tu léia,
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nome que ba ti zou a pri me i ra epi de mia de den gue no Rio, em
1846. Ago ra, o aler ta ge ral fez o es ta do dis pa rar no ran king de
ca sos da do en ça. Até a atriz Ana Pa u la Aro sio, que con tra iu uma
in fec ção nas amíg da las, bus cou um hos pi tal no Rio, com medo
de que fos se den gue. Só de ja ne i ro a mar ço des te ano, fo ram
qua se 10.000 no ti fi ca ções, nú me ro su pe ri or ao de Esta dos tra di -
ci o nal men te pro ble má ti cos como Ama zo nas, Pará e Acre. A si tu a -
ção, tam bém, é gra ve em São Pa u lo, que já con ta bi li za 4.578 ca-
sos des de ja ne i ro.

As ar mas para en fren tar esse tipo de do en ça são as mes-
mas que o sa ni ta ris ta Oswal do Cruz usou, em 1904, para com ba -
ter o mos qui to trans mis sor da fe bre ama re la. Uma es tru tu ra qua-
se mi li tar e dis ci pli na fér rea para ir de casa em casa eli mi nan do
os fo cos da do en ça. Nem to dos os es ta dos, po rém, têm con se -
gui do en fren tar essa ba ta lha. Um le van ta men to re cen te da Fun-
da ção Na ci o nal de Sa ú de mos trou que al guns de les apre sen tam
um sis te ma pre cá rio de com ba te a epi de mi as (veja qua dro). Entre
es ses es tão dois dos es ta dos mais ri cos da fe de ra ção. O Rio de
Ja ne i ro, em ver go nho so 14º lu gar. E Mi nas Ge ra is, que no mo-
men to en fren ta um sur to de fe bre ama re la, na mo des ta 11ª po si -
ção. To ma ra que o sus to que acon te ceu gra ças ao apa re ci men to
do mos qui to de grã-fino aju de a me lho rar esse ce ná rio.

A Ba ta lha de cada um

O Mi nis té rio da Sa ú de exa mi nou a es tru tu ra que cada
Esta do man tém para com ba ter epi de mi as. A ava li a ção vai de 0 a
100, nota que se atri bui a uma ação per fe i ta nos sis te mas de vi gi -
lân cia epi de mi o ló gi ca.

Os me lho res...

• Rio Gran de do Sul 71,76

• San ta Ca ta ri na 68,82

• Espí ri to San to 67,74

• São Pa u lo 66,96

• Dis tri to Fe de ral 65,91

• Ro ra i ma 60,71

e os pi o res

• Acre 24,64

• Ama zo nas 29,43

• Ma ra nhão 30,36

• Ron dô nia 33,00

• Pará 35,43

• Ama pá 35,86

EPIDEMIA

A vi tó ria do mos qui to

Enquan to au to ri da des dis cu tem res pon sa bi li da des, o Rio
de Ja ne i ro se acos tu ma com a idéia de que a den gue nun ca será
er ra di ca da 

Mart ha Men don ça, do Rio.

O ini mi go nú me ro 1 do Esta do do Rio de Ja ne i ro mede
ape nas 6 mi lí me tros, mas foi ne ces sá rio con vo car o Exér ci to para
com ba tê-lo. Mos qui to trans mis sor da den gue, o Ae des aegy pti
in fec tou mais de 3 mil pes so as ape nas nas três pri me i ras se ma -
nas de 2002. Uma mo ra do ra da Fa ve la da Ro ci nha mor reu e ou-

tros três óbi tos, sob in ves ti ga ção, pro va vel men te es tão vin cu la dos 
à do en ça. Na ca pi tal do Esta do, três pes so as são con ta mi na das
a cada hora. Já pas sam de 1.500 os ca sos no ti fi ca dos, nú me ro
três ve zes ma i or que o de ja ne i ro de 2001. O pro ble ma tem con-
tor nos na ci o na is: os re gis tros no país au men ta ram 63% em 2001.
Mas, no Rio, a si tu a ção é crí ti ca. A le gião de ví ti mas cres ceu
mais de 1.400% no ano pas sa do.

Enquan to os do en tes dis pu tam es pa ço em pos tos de sa ú -
de e hos pi ta is, os go ver nos mu ni ci pal, es ta du al e fe de ral en sa i am 
a ve lha co re o gra fia: o jogo de em pur ra para ver quem é o res pon -
sá vel pelo alas tra men to da epi de mia. A den gue ser ve de com bus -
tí vel para a cam pa nha ele i to ral. O go ver na dor Anthony Ga ro ti nho, 
pre si den ciá vel do PSB, cul pou o mi nis tro da Sa ú de, José Ser ra,
can di da to do PSDB. O mi nis tro cul pa as pre fe i tu ras. Há dois
anos, Ser ra re ti rou da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de (FUNASA),
bra ço exe cu ti vo de seu mi nis té rio, a mis são de com ba ter os fo cos 
de con ta mi na ção. A in cum bên cia e as ver bas fe de ra is fo ram
trans fe ri das para os mu ni cí pi os. Qu a tro mil pro fis si o na is da Fu na -
sa, os cha ma dos “mos qui te i ros”, aca ba ram de mi ti dos. As pre fe i -
tu ras pe ga ram a ver ba, mas não as su mi ram para si a ta re fa, com
o ar gu men to de que não ti nham gen te qua li fi ca da para ca çar os
in se tos. Em abril de 2001, o alar me da epi de mia imi nen te soou
pela pri me i ra vez. O en tão Se cre tá rio de Sa ú de do Mu ni cí pio do
Rio, o sa ni ta ris ta e ex-deputado Sér gio Arou ca, di vul gou um re la -
tó rio que apon ta va ir re gu la ri da des no pro gra ma de pre ven ção da
den gue: de dé fi cit de pes so al a fal ta de tre i na men to. Tam bém
cha ma va a aten ção para o apa re ci men to do ví rus de tipo 3, que
não ti nha ca sos re gis tra dos no País. O ad ven to de nova cepa é
sem pre ter rí vel por que, como as pes so as não es tão imu ni za das,
a epi de mia se alas tra fa cil men te. Além dis so, quem já teve a do-
en ça uma vez cor re o ris co de de sen vol ver a den gue he mor rá gi -
ca, que pode ser fa tal.

Arou ca foi de mi ti do do car go de po is de fa zer o aler ta. Seu
su ces sor, o De pu ta do Ro nal do Ce zar Co e lho (PSDB), ten tou ad-
mi nis trar o caos na se ma na pas sa da. To mou a me di da ób via:
con tra tar le giões de ca ça-mosquitos. Admi te que é tar de. “Ago ra
não adi an tam 5 mil pes so as, a Ma ri nha, o Exér ci to e a Ae ro náu ti -
ca”, afir mou. Já o Mi nis tro Ser ra foi ao Rio na se gun da-feira com
ou tra dis po si ção. Anun ci ou que a Fu na sa as su mi rá no va men te o
com ba te à den gue no Rio, com o des lo ca men to de 1.000 agen tes 
de sa ú de de ou tros es ta dos. O Exér ci to en tra rá na guer ra. Em
três se ma nas, vai ce der alo ja men to e trans por te aos ca-
ça-mosquitos.

No iní cio do sé cu lo XX, o Bra sil con se guiu aba ter, ain da
que tem po ra ri a men te, o Ae des aegy pti no Rio de Ja ne i ro. Na-
que le tem po, o in se to pro pa ga va um mal bem mais le tal que a
den gue, a fe bre ama re la. A es tra té gia foi a mes ma: in se ti ci das e
vi gi lân cia dos fo cos de água pa ra da para evi tar o de sen vol vi men -
to das lar vas. As epi de mi as de den gue que vol ta ram a ator men tar 
o País nos anos 80 en se ja ram sem pre a per gun ta: se Oswal do
Cruz con se guiu do brar o mos qui to há qua se 100 anos, por que
hoje não se re pe te a pro e za? Há duas ex pli ca ções. Uma de las é
a ex pan são dos cen tros ur ba nos. É pre ci so con tro lar fo cos do
mos qui to em cada re si dên cia. Essa ta re fa era mais fá cil no iní cio
do sé cu lo pas sa do, quan do a po pu la ção bra si le i ra não che ga va a
20 mi lhões de pes so as. Mas é ine gá vel que fal tam di nhe i ro e von-
ta de po lí ti ca. “Como exis tem do en ças que ma tam mais, como a
ma lá ria e a tu ber cu lo se, as au to ri da des re le gam o com ba te à
den gue a se gun do pla no”, diz Mar cos Bou los, pro fes sor de do en -
ças in fec ci o sas e pa ra si tá ri as da Fa cul da de de Me di ci na da USP.
“De ve mos nos acos tu mar com a idéia de que ela não será mais
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er ra di ca da. O que pode me lho rar é a vi gi lân cia sa ni tá ria, com
cam pa nhas para que a po pu la ção não de i xe o mos qui to cres cer
em seu quin tal”.

Du ran te o dis cur so o Sr. Mo za ril do Ca-
val can ti, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ri car do San tos. 

O SR. PRESIDENTE (Ri car do San tos) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, pela Li de -
ran ça do Blo co de Opo si ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, Srªs e Srs. Se na do -
res, os Se na do res do Par ti do dos Tra ba lha do res, Se-
na do ra He lo i sa He le na, Se na dor Tião Vi a na, Se na do -
ra Ma ri na Sil va, Se na dor José Edu ar do Du tra e eu
pró prio, es ta mos apre sen tan do um re que ri men to de
in for ma ções nos se guin tes ter mos:

”Re que re mos, nos ter mos do § 2º do
art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do
com o art. 216 do Re gi men to Inter no do Se-
na do Fe de ral, que o Mi nis tro de Esta do da
Jus ti ça de ter mi ne ao Di re tor-Geral da Po lí -
cia Fe de ral in for mar ao Se na do Fe de ral so-
bre to das as di li gên ci as, le van ta men tos, pe-
rí ci as, co le ta de da dos e in for ma ções per ti -
nen tes à ins tru ção de pro ce di men to in qui si -
to ri al ou pro ces so pe nal, que te nha por fi na -
li da de apu rar a ma te ri a li da de de atos de im-
pro bi da de ad mi nis tra ti va e res pon sa bi li zar
cri mi nal men te seus au to res, con cer nen tes
às re la ções en tre o Sr. Alde nor Cu nha Re-
bou ças e o Sr. Jor ge Mu rad, Ge ren te de
Pla ne ja men to do Go ver no do Esta do do Ma-
ra nhão, ma ri do da Srª Ro se a na Sar ney, Go-
ver na do ra do Esta do do Ma ra nhão, só ci os
na em pre sa Lu nus Ser vi ços e Par ti ci pa ções.

Jus ti fi ca ção

O epi só dio da apre en são de bens e
do cu men tos da em pre sa Lu nus Ser vi ços e
Par ti ci pa ções, pela Po lí cia Fe de ral, em São
Luís, ca pi tal do Esta do do Ma ra nhão, no fi-
nal da se ma na pas sa da, em cum pri men to a
um man da do ju di ci al, sus ci tou pro tes tos de
par te da Go ver na do ra do Esta do do Ma ra -
nhão, ao ar gu men to, em sín te se, de ile ga li -
da de da ação po li ci al.

Tudo in di ca, en tre tan to, ha ver atu a do a
Po lí cia Fe de ral, como ór gão que é de po lí cia 
ju di ciá ria, em es tri to cum pri men to de or dem

ema na da da Jus ti ça Fe de ral, no Esta do do
To can tins, com de ter mi na ção de cum pri -
men to pela Jus ti ça Fe de ral no Esta do do
Ma ra nhão. Essa pre sun ção de li ci tu de é, in-
clu si ve, sus ten ta da por de cla ra ções do Pre-
si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Mi nis -
tro Mar co Au ré lio Fa ri as de Mel lo.

Impor ta ob ser var, tam bém, que o De-
cre to nº 983, de 12 de no vem bro de 1993,
fir ma do pelo en tão Pre si den te Ita mar Fran-
co e por seu Mi nis tro da Fa zen da Fer nan do
Hen ri que Car do so, dis põe so bre a co or de -
na ção de ações de ór gãos e en ti da des da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, di re ta, in di -
re ta e fun da ci o nal, nos li mi tes da lei, em ca-
sos de im pro bi da de ad mi nis tra ti va.

Para que o Se na do Fe de ral, no uso da
com pe tên cia pre vis ta no art. 49, in ci so X, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, pos sa, afi nal, ava li ar
se tal ação de bus ca e apre en são le va da a
efe i to pela Po lí cia Fe de ral no caso su pra
men ci o na do foi, ou não, ei va da de ile ga li da -
de é que for mu la mos o pre sen te re que ri -
men to de in for ma ções.“

Assi nam o re que ri men to as Srªs e os
Srs. Se na do res Edu ar do Su plicy, He lo í sa
He le na, Tião Vi a na, Ma ri na Sil va e José
Edu ar do Du tra.

Sr. Pre si den te, a res pe i to des se epi só dio, te-
mos de con si de rar inú me ras in for ma ções, in clu si ve
as de cla ra ções da das pelo Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so e pela pró pria Go ver na do ra Ro-
se a na Sar ney logo após a bus ca e apre en são fe i ta
pela Po lí cia Fe de ral, isso por que, nas suas pri me i -
ras de cla ra ções, o Pre si den te da Re pú bli ca con tou
que fi cou sa ben do da ação da Po lí cia Fe de ral por
um te le fo ne ma do Pre si den te do PFL, Jor ge Bor-
nha u sen, que ha via al mo ça do na que le dia com o
Mi nis tro da Jus ti ça, Aloy sio Nu nes Fer re i ra.

Como o Mi nis tro ain da es ta va em trân si to para
Bra sí lia, o Pre si den te da Re pú bli ca li gou para o Di re -
tor da Po lí cia Fe de ral, Agí lio Mon te i ro Fi lho, que ex pli -
cou ter sido a ação to ma da a par tir de uma or dem ju-
di ci al, o que sig ni fi ca, se gun do ele, que não hou ve
ação do Go ver no Fe de ral. Con tou tam bém que li gou
para a Go ver na do ra Ro se a na Sar ney para sa ber o
que ha via acon te ci do e que ela es ta va ir ri ta dís si ma.

Ora, Sr. Pre si den te, essa foi a pri me i ra in for ma -
ção, di vul ga da em 3 de mar ço e pu bli ca da no dia 4 de
mar ço em jor na is como O Esta do de S.Pa u lo. No dia
5, no en tan to, sur giu a in for ma ção, pu bli ca da on tem,
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de que o de le ga do Pa u lo de Tar so Go mes, res pon sá -
vel pela ope ra ção de bus ca e apre en são que du rou
mais de oito ho ras, ha via li ga do da Lu nus, às 21h49
da sex ta-feira, para o Pre si den te da Re pú bli ca, ou
seja, o Sr. Pa u lo de Tar so Go mes en ca mi nhou, da
sede da que la em pre sa de pro pri e da de da Go ver na -
do ra Ro se a na Sar ney e do ma ri do Jor ge Mu rad, as
in for ma ções so bre o que ha via fe i to para o Pa lá cio da
Alvo ra da, por tan to, para a re si dên cia do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so. Na que le dia, o De le ga -
do Pa u lo de Tar so fez 14 li ga ções para Bra sí lia, ten do
sido a pri me i ra às 17 ho ras e 04 mi nu tos. Ele es ta va
pre o cu pa do, pois aca ba ra de des co brir, no co fre da
em pre sa, R$1,39 mi lhão e, não sa ben do o que fa zer,
re sol veu con sul tar seu che fe, o Di re tor-Geral da Po lí -
cia Fe de ral, Agí lio Mon te i ro Fi lho.

Por tan to, essa ope ra ção, que teve como co di no -
me ”Más ca ra Ne gra“, pre ci sa ser ob je to de es cla re ci -
men to. Se era in ten ção da Po lí cia Fe de ral re a li zar
uma ope ra ção de bus ca e apre en são tão cu i da do sa,
a pon to de re por tar cada um dos seus pas sos ao seu
Di re tor-Geral e en vi ar um fax para o Pa lá cio do Alvo-
ra da para co nhe ci men to do pró prio Pre si den te, soa
no mí ni mo es tra nho que o Se nhor Fer nan do Hen ri -
que Car do so te nha se mos tra do sur pre so e te nha dito
que só sou be do fato pelo te le fo ne ma do Pre si den te
do PFL, Se na dor Jor ge Bor nha u sen. Assim, Sr. Pre si -
den te, esse é um ou tro as pec to que pre ci sa ser ob je to 
do de vi do es cla re ci men to.

Esta mos per ce ben do que, di fe ren te men te do
que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so ha via
qua li fi ca do – de que a ir ri ta ção da Go ver na do ra Ro se -
a na Sar ney se tra ta va de uma tem pes ta de em copo
d’água –, aque la ope ra ção de bus ca e apre en são po-
de rá ser ob je to de um ver da de i ro fu ra cão po lí ti co. To-
dos sa be mos que, nes te ins tan te, a Exe cu ti va Na ci o -
nal do PFL está re u ni da para de ci dir se de i xa rá ou
não o Go ver no. Para um Par ti do como o PFL, que tem
três Mi nis tros de Esta do e, pelo me nos, dois mil car-
gos de con fi an ça no Go ver no Fe de ral, a de ci são de
de i xar o Go ver no é, ob vi a men te, algo ex tre ma men te
sé rio e não ape nas uma tem pes ta de em copo d’água.

Sr. Pre si den te, há, ain da, al guns as pec tos mu i to 
im por tan tes que pre ci sam ser es cla re ci dos. O emi-
nen te ju ris ta Cel so Bas tos, se gun do ma té ria pu bli ca -
da on tem no jor nal O Esta do de S.Pa u lo, le van tou
um ou tro as pec to: em que me di da pode uma em pre -
sa, que tem como os seus prin ci pa is só ci os a Go ver -
na do ra Ro se a na Sar ney e um de seus prin ci pa is Se-
cre tá ri os, no caso o Sr. Jor ge Mu rad, re ce ber re cur -
sos na for ma de in cen ti vos fis ca is da Su dam? Será
que isso fere os prin cí pi os do art. 37 da Cons ti tu i ção

Fe de ral, de que a Admi nis tra ção Pú bli ca deve ser ca-
rac te ri za da pela pro bi da de, pela trans pa rên cia, pela
mo ra li da de, pela le ga li da de?

Essa é uma ques tão que pre ci sa ser ob je to de
es cla re ci men to, as sim como a ori gem e o des ti no de
R$1,39 mi lhão acha dos no co fre da em pre sa.

É mu i to im por tan te a de cla ra ção da Go ver na do -
ra Ro se a na Sar ney de que ela está to tal men te tran-
qüi la de que tudo o que exis te na em pre sa é per fe i ta -
men te le gal e que ela está dis pos ta a tor nar tudo com-
ple ta men te trans pa ren te. Acho isso mu i to sa u dá vel.

Entre tan to, é pre ci so que se dê con se qüên cia a
es sas afir ma ções, por que soa es tra nho que, ao mes-
mo tem po em que ela diz que tudo pode ser in te i ra -
men te trans pa ren te, os ad vo ga dos da em pre sa te-
nham to ma do a ini ci a ti va de sus tar o en ca mi nha men -
to de toda a do cu men ta ção ali co le ta da para o juiz ou
para os ór gãos da Jus ti ça que es tão exa mi nan do o
as sun to, em To can tins.

Há, ain da, uma ou tra dú vi da. Em suas pri me i ras
de cla ra ções, a Go ver na do ra Ro se a na Sar ney ob ser -
vou que a des ti na ção do di nhe i ro que ha via sido en-
con tra do no es cri tó rio da em pre sa Lu nus se ria para o
pa ga men to dos va les dos em pre ga dos da em pre sa.
To da via, hou ve ou tra ver são, nos dias que se se gui -
ram. A de cla ra ção da Go ver na do ra foi fe i ta no dia pri-
me i ro. Pode ser que, em go ver nan do o Esta do do Ma-
ra nhão, ela não es ti ves se tão a par dos de ta lhes,
mas, no dia qua tro, seu ad vo ga do Vi ní ci us Cé sar de
Ber re do Mar tins di vul gou ou tra ver são. Ele dis se que
o di nhe i ro era da em pre sa Ple no Enge nha ria, de pro-
pri e da de do Sr. Se ve ri no Ca bral, só cio mi no ri tá rio da
Lu nus, e que se des ti na va à com pra de ma de i ra para
a cons tru ção de ca ba nas, no mu ni cí pio de Bar re i ri -
nhas, no Par que Na ci o nal dos Len çóis Ma ra nhen ses.

Sr. Pre si den te, tive a hon ra de ter sido con vi da -
do pela Pro fes so ra Ma ria Oza ni ra da Sil va e Sil va
para pro fe rir pa les tra para cen te nas de pes so as na
Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão, opor tu ni da de em
que lan cei o meu li vro A Ren da de Ci da da nia – A Sa í -
da é pela Por ta. Mu i tos dos pre sen tes vi e ram fa lar co-
mi go a res pe i to des te as sun to, den tre eles pes so as
que co nhe cem mu i to bem o que se pas sa em Bar re i ri -
nhas. A in for ma ção que me de ram – não pude es tar lá
pes so al men te – é que o em pre en di men to ci ta do ain-
da não está sen do cons tru í do, que há ali ape nas um
ter re no mu ra do. Por tan to, será que es ta ria sen do fe i -
ta, efe ti va men te, a com pra de ma de i ra para cons tru -
ção de ca ba nas na que le mu ni cí pio? É pre ci so que
isso seja ave ri gua do.

O Sr. Se ve ri no Ca bral, pro pri e tá rio da Ple no
Enge nha ria, Ge ren te da Lu nus, dis se, on tem, em seu
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de po i men to à Po lí cia Fe de ral, que não sa bia nem a
ori gem nem a fi na li da de do di nhe i ro. É pre ci so que se
es cla re çam a ori gem e a des ti na ção do di nhe i ro. São
inú me ros, por tan to, os es cla re ci men tos. 

Con si de ro, como a Se na do ra He lo í sa He le na,
que foi uma das que to ma ram a ini ci a ti va de apre sen -
tar esse re que ri men to, que é mu i to im por tan te que o
Con gres so Na ci o nal e o Se na do Fe de ral pos sam, en-
tão, re a li zar a nos sa fun ção fis ca li za do ra e to mar co-
nhe ci men to per fe i ta men te dos fa tos.

A Go ver na do ra Ro se a na Sar ney e o Se na dor
José Sar ney têm ra zões for tes para es ta rem in dig na -
dos na sua pers pec ti va. O que terá acon te ci do? Será
que esse pro ces so in ves ti ga tó rio que já vi nha sen do
de sen vol vi do há tem pos foi ago ra ob je to de uma ope-
ra ção es pe ci al de bus ca e apre en são por al gu ma mo-
ti va ção po lí ti ca? Será que te ria o Mi nis tro da Jus ti ça,
que é do PSDB, co or de na da men te com o seu Par ti do, 
de ter mi na do à Po lí cia Fe de ral que in ves ti gas se jus ta -
men te nes sa oca sião em que a Go ver na do ra Ro se a -
na Sar ney se apre sen ta re la ti va men te for te nas pes-
qui sas, e mais for te do que o can di da to do PSDB, o
Se na dor José Ser ra? Será que ha ve ria uma mo ti va -
ção para fa zer essa ope ra ção exa ta men te nes se mo-
men to, ou tudo ocor reu con for me são os trâ mi tes nor-
ma is da Jus ti ça, numa ope ra ção que de ve ria ser co-
ber ta do si gi lo ju di ci al?

Mas, sa ben do que hou ve a bus ca e a apre en são 
mo ti va da por in for ma ções de al gu ma ile ga li da de, en-
tão, é mais do que na tu ral que a Go ver na do ra Ro se a -
na Sar ney tome a ini ci a ti va de di zer que tudo deve ser
trans pa ren te, que não há qual quer ile ga li da de e que
quer de mons trar isso.

Por tan to, é im por tan te que o Con gres so Na ci o -
nal – que, se gun do a Cons ti tu i ção, é o res pon sá vel
pela fis ca li za ção – pos sa, em nome do povo bra si le i -
ro, aju dar no es cla re ci men to dos fa tos.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me um apar te, Se na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do o apar te à emi nen te Se na do ra He lo í sa He-
le na.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Su plicy, V. Exª traz à Casa uma pre o cu pa ção ex-
tre ma men te im por tan te. É evi den te que tan to V. Exª
como mu i tos de nós já ti ve mos a opor tu ni da de de nos
pro nun ci ar so bre o fato. Sei que todo esse de ba te os-
ci la em dois pres su pos tos. Um, toda essa bri ga na
base go ver nis ta que ocu pa mais tem po nos me i os de
co mu ni ca ção, no ima gi ná rio po pu lar. A dis pu ta na
base go ver nis ta – quem fica, quem sai do Go ver no –,

no meu en ten der, in te res sa pou co à Opo si ção, até
por que nem sem pre o su pos to prin cí pio de uni da de,
de le al da de da base go ver nis ta se co a du na com a de-
fe sa do in te res se pú bli co. Em mu i tos mo men tos,
acon te ceu exa ta men te con trá rio. Então, como de pen -
de da óti ca de cada um, o de ba te, as dis pu tas na base
go ver nis ta, se há acor do de cú pu la for mal ou sor ra te i -
ro para vi a bi li zar uma ou ou tra co i sa, isso pou co nos
in te res sa, por que, sem dú vi da, mais cedo ou mais tar-
de, nos pró xi mos dias, va mos iden ti fi car isso tal vez
mais às cla ras. Aliás, o prin cí pio da le al da de nunca foi
o atri bu to à ga ran tia de uni da de da base go ver nis ta. O
que nos in te res sa mes mo, e é o que V. Exª traz aqui,
são as de nún ci as. Se cabe ao Con gres so Na ci o nal,
se é sua obri ga ção, con for me man da a Cons ti tu i ção,
fis ca li zar a uti li za ção de re cur sos pú bli cos; se exis te
um pro ce di men to in ves ti ga tó rio fe i to pelo Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral, Mi nis té rio Pú bli co de al guns Esta-
dos, Po lí cia Fe de ral, que dá con ta de pro ce di men to
in ves ti ga tó rio re la ci o na do a cri mes con tra a Admi nis -
tra ção Pú bli ca – trá fi co de in fluên cia, in ter me di a ção
de in te res ses pri va dos, ex plo ra ção de pres tí gio, en-
fim, aqui lo que o Có di go Pe nal afir ma ser cri me con tra 
a Admi nis tra ção Pú bli ca, afir ma ser cor rup ção –, en-
tão, cabe ao Con gres so Na ci o nal fis ca li zar, vis to que
exis te di nhe i ro pú bli co en vol vi do, pos si vel men te des-
vio de re cur sos da Su dam. Te mos a obri ga ção de agir
da mes ma for ma que o fi ze mos em ou tras ve zes,
quan do in ves ti ga mos ou tros Par la men ta res, ou seja,
abrir um pro ce di men to in ves ti ga tó rio e so li ci tar to dos
os do cu men tos ne ces sá ri os para o efe ti vo es cla re ci -
men to da ver da de. Te nho cer te za que isso in te res sa
não ape nas a nós da Opo si ção ou a al guns Par la -
men ta res da Casa, mas ao povo bra si le i ro, que as sis -
te, ana li sa e atua, ora como um téc ni co de fu te bol, a
cada lan ce fa zen do uma aná li se de co men ta ris ta es-
por ti vo, ora como um co men ta ris ta po lí ti co, a se qüên -
cia de lan ces. Isso é uma ou tra co i sa. Te mos uma
obri ga ção cons ti tu ci o nal e mo ral pe ran te à so ci e da de. 
Se exis tem de nún ci as de cri mes con tra a Admi nis tra -
ção Pú bli ca, en vol ven do re cur sos des vi a dos da Su-
dam, é nos sa obri ga ção es ta be le cer um pro ce di men -
to in ves ti ga tó rio, um acom pa nha men to em re la ção ao
caso; e é isso que traz o re que ri men to apre sen ta do
por V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, a Mesa pede per mis são a
V. Exª para fa zer um ape lo, em de fe rên cia aos ora do res
que tam bém es tão ins cri tos, no sen ti do de que V. Exª
en cer re o seu pronun ci a men to, pois já ul tra pas sou o
seu tem po re gu la men tar.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço o apar te da Se na do ra He lo í sa He le na, que
tem mu i ta afi ni da de com o que eu aqui ha via ex pos to.

Gos ta ria de di zer que te mos gran de ex pec ta ti va
por ou vir o pro nun ci a men to do Se na dor José Sar ney,
que po de rá co la bo rar no sen ti do do es cla re ci men to
de to dos es ses epi só di os, mas ava lio que a ini ci a ti va
que es ta mos to man do é, in clu si ve, no sen ti do de co-
la bo rar para o com ple to es cla re ci men to dos fa tos,
por que as sim te ría mos o co nhe ci men to da qui lo que
está sen do ob je to de apu ra ção por par te da Po lí cia
Fe de ral, do que pre ci sa ser in te i ra men te es cla re ci do
e cor ri gi do, se hou ve qual quer ina de qua ção de pro ce -
di men to pe ran te o que está na lei.

Sr. Pre si den te, ao con clu ir, gos ta ria de in for mar
que, como Lí der do Blo co de Opo si ção, já fiz a in di ca -
ção so li ci ta da pela Pre si dên cia com res pe i to aos
Mem bros da CPI so bre as pes qui sas ele i to ra is, um
re que ri men to de CPI, de ini ci a ti va do Se na dor Se bas -
tião Ro cha. Fo ram de sig na dos para esta CPI os Se-
na do res Se bas tião Ro cha, José Edu ar do Du tra e
Emi lia Fer nan des, esta como su plen te.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

REQUERIMENTO Nº , DE 2002

Re que re mos, nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, que o Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça de ter mi ne
ao Di re tor-Geral da Po lí cia Fe de ral in for mar ao Se na do Fe de ral
so bre to das as di li gên ci as, le van ta men tos, pe rí ci as, co le ta de da-
dos e in for ma ções per ti nen tes à ins tru ção de pro ce di men to in qui -
si to ri al ou pro ces so pe nal, que te nha por fi na li da de apu rar a ma-
te ri a li da de de atos de im pro bi da de ad mi nis tra ti va e res pon sa bi li -
zar cri mi nal men te seus au to res, con cer nen tes às re la ções en tre
o Se nhor Alde nor Cu nha Re bou ças e o Se nhor Jor ge Mu rad, Ge-
ren te de Pla ne ja men to do Go ver no do Esta do do Ma ra nhão, ma-
ri do da Se nho ra Ro se a na Sar ney, Go ver na do ra do Esta do do
Ma ra nhão, só ci os na em pre sa Lu nus Ser vi ços e Par ti ci pa ções.

Jus ti fi ca ção

O epi só dio da apre en são de bens e do cu men tos da em-
pre sa Lu nus Ser vi ços e Par ti ci pa ções, pela Po lí cia Fe de ral, em
São Luís, ca pi tal do Esta do do Ma ra nhão, no fi nal da se ma na
pas sa da, em cum pri men to a um man da do ju di ci al, sus ci tou pro-
tes tos de par te da Go ver na do ra do Esta do do Ma ra nhão, ao ar-
gu men to, em sín te se, de ile ga li da de da ação po li ci al.

Tudo in di ca, en tre tan to, ha ver atu a do a Po lí cia Fe de ral,
como ór gão que é de Po lí cia Ju di ciá ria, em es tri to cum pri men to
de or dem ema na da da Jus ti ça Fe de ral, no Esta do do To can tins,
com de ter mi na ção de cum pri men to pela Jus ti ça Fe de ral no

Estado do Ma ra nhão. Essa pre sun ção de li ci tu de é, in clu si ve,
sus ten ta da por de cla ra ções do Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, Mi nis tro Mar co Au ré lio Fa ri as de Mel lo.

Impor ta ob ser var, tam bém, que o De cre to nº 983, de 12 de
no vem bro de 1993, fir ma do pelo en tão Pre si den te Ita mar Fran co
e por seu Mi nis tro da Fa zen da Fer nan do Hen ri que Car do so, dis-
põe so bre a co or de na ção de ações de ór gãos e en ti da des da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, di re ta, in di re ta e fun da ci o nal, nos
li mi tes da lei, em ca sos de im pro bi da de ad mi nis tra ti va.

Para que o Se na do Fe de ral, no uso da com pe tên cia pre-
vis ta no art. 49, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, pos sa, afi nal,
ava li ar se tal ação de bus ca e apre en são le va da a efe i to pela
Polícia Fe de ral no caso su pra men ci o na do foi, ou não, ei va da de
ile ga li da de é que for mu la mos o pre sen te re que ri men to de in for -
ma ções.

Sala das Ses sões, de mar ço de 2002. – Edu ar do Su plicy
– He lo í sa He le na – Tião Vi a na – Ma ri na Sil va.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su-
plicy, o Sr. Ri car do San tos, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo-
za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo re i ra Men des.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 60, DE 2002

Re que re mos, nos ter mos do § 2º do art. 50 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que o Mi nis tro 
de Esta do da Jus ti ça de ter mi ne ao Di re tor-Geral da
Po lí cia Fe de ral in for mar ao Se na do Fe de ral so bre to-
das as di li gên ci as, le van ta men tos, pe rí ci as, co le ta de
da dos e in for ma ções per ti nen tes à ins tru ção de pro-
ce di men to in qui si to ri al ou pro ces so pe nal, que te nha
por fi na li da de apu rar a ma te ri a li da de de atos de im-
pro bi da de ad mi nis tra ti va e res pon sa bi li zar cri mi nal -
men te seus au to res, con cer nen tes às re la ções en tre
o Se nhor Alde nor Cu nha Re bou ças e o Se nhor Jor ge
Mu rad, Ge ren te de Pla ne ja men to do Go ver no do
Esta do do Ma ra nhão, ma ri do da Se nho ra Ro se a na
Sar ney, Go ver na do ra do Esta do do Ma ra nhão, só ci os 
na em pre sa Lu nus Ser vi ços e Par ti ci pa ções.

Jus ti fi ca ção

O epi só dio da apre en são de bens e do cu men tos 
da em pre sa Lu nus Ser vi ços e Par ti ci pa ções, pela Po-
lí cia Fe de ral, em São Luís, ca pi tal do Esta do do Ma ra -
nhão, no fi nal da se ma na pas sa da, em cum pri men to
a um man da do ju di ci al, sus ci tou pro tes tos de par te da
Go ver na do ra do Esta do do Ma ra nhão, ao ar gu men to,
em sín te se, de ile ga li da de da ação po li ci al.
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Tudo in di ca, en tre tan to, ha ver atu a do a Po lí cia
Fe de ral, como ór gão que é de Po lí cia Ju di ciá ria, em
es tri to cum pri men to de or dem ema na da da Jus ti ça
Fe de ral, no Esta do do To can tins, com de ter mi na ção
de cum pri men to pela Jus ti ça Fe de ral no Esta do do
Ma ra nhão. Essa pre sun ção de li ci tu de é, in clu si ve,
sus ten ta da por de cla ra ções do Pre si den te do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral, Mi nis tro Mar co Au ré lio Fa ri as de
Melo.

Impor ta ob ser var, tam bém, que o De cre to nº 983,
de 12 de no vem bro de 1993, fir ma do pelo en tão Pre-
si den te Ita mar Fran co e por seu Mi nis tro da Fa zen da
Fer nan do Hen ri que Car do so, dis põe so bre a co or de -
na ção de ações de ór gãos e en ti da des da Admi nis tra -
ção Pú bli ca Fe de ral, di re ta, in di re ta e fun da ci o nal,
nos li mi tes da lei, em ca sos de im pro bi da de ad mi nis -
tra ti va.

Para que o Se na do Fe de ral, no uso da com pe -
tên cia pre vis ta no art. 49, in ci so X, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, pos sa, afi nal, ava li ar se tal ação de bus ca e
apre en são le va da a efe i to pela Po lí cia Fe de ral no
caso su pra men ci o na do foi, ou não, ei va da de ile ga li -
da de é que for mu la mos o pre sen te re que ri men to de
in for ma ções.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2002. – Edu ar -
do Suplicy – He lo í sa He le na – Tião Vi a na – Ma ri na
Sil va.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O re que ri men to lido será des pa cha do à Mesa para
de ci são.

Con ce do a pa la vra, como Lí der do PSB, ao Se-
na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, di an te des se qua dro con fu so da po lí -
ti ca na ci o nal, di an te da in se gu ran ça no pro ces so ele i -
to ral que se avi zi nha de vi do à ati tu de to ma da pelo Tri-
bu nal Su pe ri or Ele i to ral – ati tu de essa que re a fir mo
des res pe i to sa para com o Con gres so Na ci o nal, para
com a de mo cra cia e para com o povo bra si le i ro –, o
Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, o qual re pre sen to nes ta
Casa como seu Lí der, re u niu on tem toda a sua exe cu -
ti va e a ma i o ria dos seus can di da tos a go ver na dor,
em to dos os Esta dos bra si le i ros, para se ma ni fes tar
di an te des sa to ma da de po si ção e co lo car o seu po si -
ci o na men to com re la ção à nos sa can di da tu ra pre si -
den ci al, a can di da tu ra do Go ver na dor Anthony Ga ro -
ti nho a Pre si den te da Re pú bli ca do Bra sil.

Após uma tar de de dis cus são, o Par ti do apro vou 
uma nota, por una ni mi da de – não hou ve um úni co

voto con trá rio ou dis si den te – de to dos os in te gran tes
da Exe cu ti va Na ci o nal do PSB, bem como dos seus
pro vá ve is can di da tos ao Go ver no em 16 Esta dos bra-
si le i ros.

Como Lí der, te nho a obri ga ção de re gis trar nos
Ana is do Se na do da Re pú bli ca a nota apro va da pela
Exe cu ti va Na ci o nal, in ti tu la da; ”O PSB re a fir ma can di -
da tu ra de Ga ro ti nho à Pre si dên cia“.

”A Co mis são Exe cu ti va Na ci o nal do
Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro de li be rou in-
gres sar jun to ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
com Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de
con tra a de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -
ral que vir tu al men te mo di fi ca dis po si ti vos da
Lei Ele i to ral re la ti vos a ali an ças par ti dá ri as
para as pró xi mas ele i ções.

No úl ti mo ple i to, essa le gis la ção, as se -
gu ran do a li ber da de par ti dá ria de co li ga -
ções, foi apli ca da e, com as ne ces sá ri as ins-
tru ções do TSE, pre si di ram as ele i ções dos
atu a is de ten to res de man da to, sen do de es-
tra nhar que so fram al te ra ções tão ra di ca is
nas pro xi mi da des das ele i ções, per tur ban do 
o pro ces so ele i to ral. Além de in con ve ni en -
tes, es sas al te ra ções fe rem o prin cí pio fe de -
ra ti vo, a au to no mia dos Po de res e agri dem
ex pres sa men te o art. 16 da Cons ti tu i ção da
Re pú bli ca.

O Pre si den te da Re pú bli ca de cla rou
que as mo di fi ca ções se ajus tam à re for ma
po lí ti ca que sem pre de se jou fa zer. Na ver da -
de, um vo lu mo so pro je to tran si tou pelo Se-
na do Fe de ral com a pre ten são de co di fi car
dita re for ma, es bar ran do em re sis tên ci as
que pa ra li sa ram sua tra mi ta ção. Ini ci a ti vas
pon tu a is ajus ta das à con cep ção ge ral de-
fen di da pe las for ças con ser va do ras fo ram
sen do apre sen ta das e apro va das ao lon go
do tem po, den tro da mes ma ló gi ca, a cri a -
ção de em pe ci lhos, ma i o res ou me no res, à
li vre or ga ni za ção dos par ti dos e à ma ni fes -
ta ção da po pu la ção. A re for ma que não foi
pos sí vel re a li zar pela via le gí ti ma do Con-
gres so es sas for ças con ser va do ras in ten tam 
fa zer pela via ir re gu lar dos tri bu na is.

A le gis la ção ele i to ral, aten den do à ex-
ten são e di ver si da de do País, sem pre deu
am pla li ber da de a todo ci da dão que se can-
di da tar a qual quer car go e em qual quer tem-
po apre sen ta do pe los par ti dos. Essa ló gi ca
ia no sen ti do da am pli a ção de di re i tos e só
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foi afas ta da pela di ta du ra, em cuja ló gi ca se
ins pi ra ram os atu a is de ten to res do po der.

Tor na-se evi den te que tais ten ta ti vas
con ti nu a rão a ser fe i tas, na me di da em que
a po lí ti ca em im plan ta ção no País faz cres-
cer o des con ten ta men to da po pu la ção. A
con ten ção des sa opo si ção le gí ti ma, nas ci da 
da so ci e da de, vai ne ces si tar de for mas res-
tri ti vas e co er ci ti vas cada fez mais du ras. A
de ci são do TSE não pode ser vis ta como
fato iso la do. 

Di an te dis so, a Co mis são Exe cu ti vas
Na ci o nal do PSB, com base nas de ci sões
do Di re tó rio Na ci o nal e do úl ti mo Con gres -
so, jul ga im pres cin dí vel que, além da res-
pos ta ju rí di ca via Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
seja dada tam bém uma res pos ta po lí ti ca à
ten ta ti va do po der cen tral de im por no vas
me di das res tri ti vas. 

De ci de, por isso, con vo car to dos os
mi li tan tes a de sen vol ver ações que for ta le -
çam ain da mais o PSB, a co me çar pela re a -
li za ção de cam pa nha de fi li a ção, de cri a ção
de novos di re tó ri os mu ni ci pa is. Con vo ca, es-
pe ci al men te, os de ten to res de man da to ele ti -
vo – go ver na do res, se na do res, de pu ta dos fe-
de ra is e es ta du a is, pre fe i tos, vi ce-prefeitos,
ve re a do res e per so na li da des do Par ti do –
para que se dis po nham a pre en cher os cla-
ros porven tu ra exis ten tes em suas cha pas
pro por ci o na is. A Co mis são Exe cu ti va Na ci o -
nal se ar ti cu la rá no sen ti do de vi a bi li zar ali-
an ça po lí ti ca vi san do à con so li da ção do pro-
je to na ci o nal do PSB.

Ao mes mo tem po, re co men da que o
Par ti do, por to das as suas ins tân ci as, en vi de 
es for ços vi san do a de nun ci ar, jun to à po pu -
la ção, as ten ta ti vas de per tur ba ção do ple i to 
en ce ta das pelo po der cen tral.

A Pre si dên cia do PSB deve re a li zar le-
van ta men to de cada Esta do, apre sen tan do
à Se cre ta ria Na ci o nal, para que me di das es-
pe cí fi cas se jam ado ta das em re la ção a cada
um de les.

O ob je ti vo prin ci pal des sas pro vi dên ci -
as é o for ta le ci men to do PSB e a ele i ção do
seu can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca, o
atu al Go ver na dor do Rio de Ja ne i ro,
Anthony Ga ro ti nho, em tor no do qual o Par-
ti do está uni fi ca do.

Será a res pos ta do povo à agres são
au to ri tá ria.

Bra sí lia,6 de mar ço de 2002.“

Essa é a nota apro va da, por una ni mi da de, pe-
los mem bros do Di re tó rio Na ci o nal do Par ti do So ci a -
lis ta Bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, dou ciên cia, tam bém, à Casa de
um acor do, as si na do on tem, com vá ri os par ti dos po lí -
ti cos e o nos so can di da to a Pre si den te da Re pú bli ca
do Bra sil.

”Pro to co lo de com pro mis so.
Anthony Ga ro ti nho e os par ti dos po lí ti -

cos que este subs cre vem, con sul ta das suas
ba ses, e con si de ran do a gra vi da de do mo-
men to na ci o nal ante a ex pec ta ti va das ele i -
ções de 06 de ou tu bro, de ci dem apo i ar a
pré-candidatura do Go ver na dor do Rio de
Ja ne i ro à Pre si dên cia da Re pú bli ca, fir man -
do o pre sen te com pro mis so, que le va rão às
con ven ções par ti dá ri as, para a apro va ção,
nos ter mos da le gis la ção ele i to ral e par ti dá -
ria em vi gor. 

As ra zões po lí ti cas, so ci a is e eco nô mi -
cas que cul mi nam no pre sen te apo io de cor -
rem do con sen so de prin cí pi os e va lo res
que sus ten tam a le i tu ra que os par ti dos
subs cri to res e o pré-candidato fa zem da
atu al con jun tu ra na ci o nal, com des ta que:

1ª) Não é mais pos sí vel ace i tar as ta-
xas de ju ros em vi gor no mer ca do, que su fo -
cam as em pre sas, pro vo can do de sem pre go, 
fome e mi sé ria;

2ª) Não é mais pos sí vel su por tar im-
pas si vel men te a des tru i ção do par que pro-
du ti vo na ci o nal sem to mar ati tu des co ra jo -
sas, vol ta das para a pe que na e a mé dia em-
pre sa bra si le i ra, in dus tri al e agro pe cuá ria;

3ª) Não é mais pos sí vel as sis tir com
in di fe ren ça a de sa gre ga ção da fa mí lia, so la -
pa da pela vi o lên cia, pelo trá fi co de dro gas,
numa afron ta per ma nen te aos va lo res cris-
tãos que sus ten tam as ra í zes cul tu ra is do
País;

4ª) Não se pode ace i tar o gol pe apli ca -
do à de mo cra cia e à ci da da nia, com a im po -
si ção, pe los par ti dos gran des, da cláu su la
de bar re i ra, que im pe de a vi a bi li za ção dos
par ti dos emer gen tes, ins tru men tos aber tos,
que pos si bi li tam o in gres so dos jo vens na
po lí ti ca e a ne ces sá ria re no va ção nos qua-
dros da li de ran ça na ci o nal.

Pelo pre sen te com pro mis so, o
pré-candidato à Pre si dên cia da Re pú bli ca
apo i a do, as sim como os par ti dos subs cri to -
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res, en ten dem que de vem unir para le var ao
ele i to ra do as se guin tes pro pos tas:

1ª) De fe sa da em pre sa na ci o nal e da
agri cul tu ra, den tre ou tros seg men tos, mo di -
fi can do a taxa de ju ros para pa ta ma res ace i -
tá ve is e com pa tí ve is com a re to ma da do de-
sen vol vi men to;

2ª) Con si de ra-se in dis pen sá vel pro vo -
car um ”cho que de cré di to“ ao de sen vol vi -
men to dos pe que nos e mé di os ne gó ci os, le-
van do o BNDES a fi nan ci ar es ses em pre en -
di men tos, o que pro vo ca rá au men to de em-
pre gos e re du ção das ten sões so ci a is;

3º) Esta be le cer-se em ní vel na ci o nal,
com o apo io dos Esta dos e Mu ni cí pi os,
além de to dos os seg men tos da so ci e da de
ci vil, uma po lí ti ca de se gu ran ça pú bli ca que
con te nha a onda de vi o lên cia e es pe ci al -
men te de se qües tros, que tan to in fe li ci tam a
fa mí lia bra si le i ra;

4º) De fen der a de mo cra cia, as se gu -
ran do o fun ci o na men to dos Par ti dos Po lí ti -
cos, su pri min do-se a ”cláu su la de bar re i ra“,
ins pi ra da em mo de los es tran ge i ros in com -
pa tí ve is com a re a li da de da nas cen te de mo -
cra cia bra si le i ra;

5º) Para se re de se nhar o mo de lo ins ti -
tu ci o nal apro va do pe las es pú ri as Emen das
Cons ti tu ci o na is que des fi gu ra ram a Cons ti -
tu i ção de 1998, é in dis pen sá vel con vo car-se 
uma Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te. 

Sen do es ses os com pro mis sos fir ma -
dos nes te mo men to, os Par ti dos Po lí ti cos
subs cri to res apói am a pré-candidatura de
ANTHONY GAROTINHO à Pre si dên cia da
Re pú bli ca. E o fa zem con si de ran do o de-
sem pe nho do pré-candidato como Go ver na -
dor do Esta do do Rio de Ja ne i ro, cu jos pro-
je tos so ci a is exe cu ta dos re ve lam sen si bi li -
da de, pa tri o tis mo, ho nes ti da de, qua li da des
in dis pen sá ve is a quem se pro põe a go ver -
nar um País mar ca do por ca rên ci as e di fi cul -
da des. 

Assi nam o pre sen te do cu men to os se guin tes
par ti dos, que fa zem um com pro mis so de ali an ça na-
ci o nal com o can di da to do Par ti do So ci a lis ta Bra si le -
i ro, Anthony Ga ro ti nho: PAN, PTN, PTC, PPP, PT do
B, PSD, PSC e PST.

Sr. Pre si den te, es ses par ti dos fir ma ram on tem
um com pro mis so de ali an ça, de co li ga ção na ci o nal,
em apo io ao can di da to do PSB a Pre si den te da Re pú -

bli ca do Bra sil. Con se qüen te men te, se pre va le cer
esse ab sur do e essa ex cres cên cia nos vá ri os Esta-
dos bra si le i ros, que é a de ci são do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral, es ses par ti dos, tam bém nos Esta dos, se rão
ali a dos do PSB. Re pi to: PST, PSC, PSD, PT do B,
PPP, PTC, PTN e PAN.

Estão ain da em ne go ci a ção com o Par ti do So ci -
a lis ta Bra si le i ro o PHS e o PGT.

Por tan to, oito pe que nos par ti dos as si na ram um
ter mo de com pro mis so, numa ali an ça, numa co li ga -
ção na ci o nal, em apo io ao Go ver na dor Anthony Ga ro -
ti nho como can di da to a Pre si den te da Re pú bli ca do
Bra sil.

O PSB tam bém man tém diá lo gos com o PL,
para que tam bém faça par te des sa ali an ça.

O que pre vi em dis cur so fe i to des ta tri bu na, na
ter ça-feira, de fato está acon te cen do. Não cre io em
uma uni da de, no pri me i ro tur no, em tor no do nos so
can di da to Anthony Ga ro ti nho, com Ciro Go mes ou
com o pró prio Lula, do Par ti do dos Tra ba lha do res.
Cre io que es ses par ti dos mar cha rão, pelo me nos no
pri me i ro tur no, se pa ra da men te, no que se re fe re à ali-
an ça na ci o nal.

Se essa de ci são es drú xu la do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral ca ís se, isso não im pe di ria que ali an ças en tre 
es ses par ti dos pu des sem ocor rer em Esta dos com
pa lan ques du plos como can di da tos a Pre si den te da
Re pú bli ca, o que re pe ti ria ex pe riên ci as vi vi das nas
ele i ções de 1994 e 1998.

Mas o Par ti do está lu tan do con tra isso. Pri me i -
ro, apre sen tan do uma Adin no Su pre mo Tri bu nal Fe-
de ral; segun do, as si nan do o pe di do de ur gên cia para
que tra mi te um de cre to le gis la ti vo no Se na do e na Câ-
ma ra dos De pu ta dos, der ru ban do essa de ci são do
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. Há um de cre to le gis la ti vo,
de au to ria do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que ini cia a
sua tra mi ta ção no Se na do, bem como há um de cre to
le gis la ti vo na Câ ma ra dos De pu ta dos, no mes mo
sen ti do. 

Tam bém es ta mos tra ba lhan do a emen da cons ti -
tu ci o nal que ga ran te a li ber da de dos par ti dos po lí ti -
cos bra si le i ros se ali a rem de acor do com in te res ses
re gi o na is. Essa emen da será vo ta da na pró xi ma
quar ta-feira na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia e tem, nes ta Casa, como Re la tor, o Se na -
dor José Fo ga ça, do PPS do Rio Gran de do Sul, que,
com cer te za, dará o seu pa re cer fa vo rá vel à ma té ria.

Espe ro que o Con gres so Na ci o nal não se de i xe
do brar, não se de i xe le var por pres sões do Exe cu ti vo
e cum pra o seu pa pel, pois só a nós, in te gran tes do
Con gres so Na ci o nal, cabe de fi nir re gras da le gis la -
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ção ele i to ral, cabe le gis lar so bre po lí ti ca ele i to ral. E
mes mo nós só te mos esse po der se fi zer mos isso um
ano an tes da ele i ção.

Por tan to, não nos é per mi ti do nem nos é pos sí -
vel ace i tar a im po si ção do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral,
que, fa zen do o jogo do Go ver no e ten tan do pri vi le gi ar
a can di da tu ra do can di da to do PSDB, mo di fi ca as re-
gras a sete me ses das ele i ções pre si den ci a is e dos
go ver nos bra si le i ros.

Essa é a ma ni fes ta ção do nos so Par ti do, do Par-
ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, di an te de ta ma nha vi o lên cia
pra ti ca da pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. De i xo tam-
bém o re gis tro de que o nos so Par ti do man te rá a can-
di da tu ra do seu Pre si den te em qua is quer que se jam
as cir cuns tân ci as a se rem en fren ta das.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra, como Lí der do PMDB, à Se na do -
ra Mar lu ce Pin to.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Como
Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, a vi o lên cia, em to dos os ní-
ve is, saiu das pá gi nas dos jor na is e dos no ti ciá ri os te-
le vi si vos para ocu par es pa ço nos pro gra mas par ti dá -
ri os e ser ban de i ra pri o ri tá ria de cada can di da to a
qual quer car go em nos so País.

Se isso é bom ou ruim, ain da não sa be mos. Que
seja, sim, o elo que fal ta va para o de sen ca de ar de so-
lu ções pal pá ve is; que sir va, no mí ni mo, para es tan car
a vi o lên cia em ní ve is su por tá ve is; que re al men te
aten da o cla mor de toda a so ci e da de que, li te ral men -
te, vive em pâ ni co e pre sa em seus la res.

Não é de hoje, Sr. Pre si den te, que nos sa so ci e -
da de so fre todo tipo de vi o lên cia ima gi ná vel. São as-
sas si na tos, se qües tros, es tu pros, rou bos, fur tos, de-
sem pre go, fome, mi sé ria, fal ta de cre di bi li da de nos
po de res cons ti tu í dos e, a pior de las, a fal ta de pers-
pec ti va do ama nhã.

Alguns da dos nos as som bram. 
A vi o lên cia no Bra sil, de acor do com as es ta tís ti -

cas, mata mais do que a guer ra na Co lôm bia e, nos úl-
ti mos cin co anos, já ma tou mais do que a guer ra do
Vi et nã.

No Pa ra ná, o au men to de se qües tros-relâmpago 
pu lou de 48 ca sos, ocor ri dos em 1998, para 109 ca-
sos, em 2001, um au men to de 127%. Os homi cí di os ti-
ve ram um au men to de 11,5% no mes mo pe río do.

No ano pas sa do, os nú me ros de ho mi cí di os re-
gis tra dos no Rio de Ja ne i ro e em São Pa u lo ca u sa ram 

per ple xi da de: 6.018 ho mi cí di os no Rio de Ja ne i ro e
17.000 em São Pa u lo.

Um es tu do re cen te do BID es ti ma que, ape nas
em 1995, o or ça men to do Mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro 
teve um rom bo na or dem de U$950 mi lhões, em vir tu -
de de per das ma te ri a is em rou bos, fur tos, in ter na -
ções e aten di men to mé di co a ví ti mas de vi o lên cia.

O mes mo BID ava lia que os cus tos so ci a is di re -
tos, ad vin dos da cri mi na li da de em solo bra si le i ro,
che gam a 10% do nos so PIB.

E não fal tam es pe cu la ções.
Esta tís ti cas in for mam que o nú me ro de ho mi cí -

di os em São Pa u lo é cin co ve zes ma i or que o de Nova
York. E en quan to ape nas 1,7% dos cri mes pa u lis ta -
nos le vam a al gu ma con de na ção, lá mais de 50% são
pu ni dos.

No Ja pão, país con si de ra do um dos mais se gu -
ros do mun do, 94% dos ho mi cí di os são apu ra dos e
seus au to res pre sos, jul ga dos e con de na dos.

Já no Rio de Ja ne i ro, in for ma ções da im pren sa
nos dão con ta de que o nú me ro de la tro cí ni os au men -
tou em 100% no pri me i ro tri mes tre do ano pas sa do,
com pa ra do com o mes mo pe río do do ano de 2000.

Se não hou ves se tan ta vi o lên cia, o Bra sil, que
re ce be anu al men te 1 mi lhão de tu ris tas, po de ria re ce -
ber 8 mi lhões, o que ge ra ria uma ar re ca da ção anu al
su pe ri or a US$8 bi lhões.

Por úl ti mo, vi ve mos esse cli ma de in se gu ran ça
to tal, qua se ab so lu to, em que a cri mi na li da de de i xou
de re i nar nas fa ve las, nos su búr bi os e nos am bi en tes
mais po bres. Des ceu o mor ro, de i xou a pe ri fe ria e
avan çou para os cen tros das ci da des, os ba ir ros chi-
ques. Aden trou man sões, já mata au to ri da des e põe
em so bres sal to as clas ses con si de ra das, até on tem,
mais pro te gi das.

Algu ma co i sa, Sr. Pre si den te, está er ra da. Aliás,
mu i tas co i sas es tão er ra das, fora de con tro le. Estão a
me re cer ma i or aten ção de todo e qual quer ci da dão
de bem, im bu í do de au to ri da de ou não, para re fre ar
uma onda que, se não es tan ca da a tem po, pode nos
le var a dé ca das e dé ca das de apre en sões e de medo.

Ante ci po que não te nho a so lu ção para o pro ble -
ma. Aliás, ao que pa re ce, nin guém a pos sui. Caso
con trá rio, vi ve ría mos si tu a ção bem di fe ren te.

Te ses, te o ri as e ca u sas te mos aos mon tes. To-
das, acre di to, re che a das de ar gu men tos e ver da des,
além de de se jo sas de con tri bu ir para que vi va mos
numa so ci e da de mais jus ta, mais hu ma na e mais so li -
dá ria.

Alba Za lu ar, an tro pó lo ga e co or de na do ra do Nú-
cleo de Pes qui sas das Vi o lên ci as na Uni ver si da de
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Esta du al do Rio de Ja ne i ro, pu bli cou re cen te men te
um tra ba lho na im pren sa, in ti tu la do ”Oito Te mas para
De ba te so bre Vi o lên cia e Se gu ran ça Pú bli ca“ que, a
meu ver, de ve ria ser lido e ana li sa do por to dos quan-
tos nos pre o cu pa mos com a vi o lên cia e suas ca u sas.
Vale a pena ser con fe ri do, Sr. Pre si den te, e, para isso,
peço sua trans cri ção nos Ana is des ta Casa.

A Dou to ra des ta ca, em seu es cri to, en tre ou tras, 
as te o ri as que con ju gam ”Po bre za e Cri mi na li da de“,
”De si gual da de So ci al e Re vol ta“, ”Cul tu ra e Vi o lên -
cia“, ”Pos se e Por te de Armas“, etc, com pro fun di da -
de e ad mi rá vel po der de sín te se.

Nes ta Casa, fo ram inú me ros os pro nun ci a men -
tos que ouvi de co le gas Se na do res, to dos re che a dos
de boas in ten ções, in for ma ções ob je ti vas, von ta de de
se fa zer algo e mes mo su ge rin do ações de ex tra or di -
ná rio va lor.

Em to dos os Esta dos, Mu ni cí pi os e vi las des te
nos so Bra sil o as sun to é tra zi do à tona e dis cu ti do
com ên fa se e pre o cu pa ção.

Até mes mo fora da qui, lá na Ingla ter ra e nos
Esta dos Uni dos, es tu di o sos se de bru çam, es pan ta -
dos, so bre as ci fras que mar cam o cres ci men to da cri-
mi na li da de em nos so País.

O re sul ta do des sa fo bia do medo que aden tra
nos sos la res e im preg na nos sas men tes são ações e
sen ti men tos os mais ne ga ti vos: au men to da aqui si -
ção de ar mas pela po pu la ção ci vil; for ma ção de
gangs que dão a fal sa sen sa ção de se gu ran ça pelo
nú me ro de mem bros e con se qüen te vi o lên cia, pra ti -
ca da exa ta men te pela união de for ças; for ma ção de
gru pos de ex ter mí nio; gas tos de fa bu lo sos re cur sos
com blin da gem de ve í cu los, nem sem pre efi ca zes,
etc, etc.

Afo ra isso, é sa bi do que te mos em solo pá trio
mais de 1,5 mi lhão ho mens ar ma dos – na ma i o ria
dos ca sos com ar mas clan des ti nas – agin do como
se gu ran ça par ti cu la res. Esse nú me ro, meus ca ros
co le gas, é ma i or do que o efe ti vo de nos sas For ças
Arma das.

Como dis se an te ri or men te, mu i tas co i sas es tão
er ra das e pre ci sam, ur gen te men te, de cor re ção.

A fome, a mi sé ria, o de sem pre go, a má dis tri bu i -
ção de ren da, a sa ú de de bi li ta da e a má edu ca ção
dos mais po bres, tudo isso, acre di to, con tri bui, sim,
para o cres ci men to da vi o lên cia. Não, ne ces sa ri a -
men te, são as úni cas ca u sas, mas fa zem par te do le-
que de fa to res que le vam pes so as a co me ter ações
con de ná ve is.

Re cen te men te, o pró prio Pre si den te do Ban co
Mun di al, Ja mes Wol fen sohn, re fe rin do-se à po bre za

e à mi sé ria exis ten tes no mun do – e tal vez per ce -
ben do nes sas si tu a ções algo pres tes a acon te cer –
afir mou li te ral men te: ”Um dia isso aca ba em con-
fron to“.

O fato é que, na mes ma pro por ção e in ten si da -
de das pa la vras que bus cam al ter na ti vas para con-
ter a vi o lên cia, per ma ne ce en tre nós a má dis tri bu i -
ção de ren da e, com ela, a in sa tis fa ção que leva ao
con fron to.

Por ou tro lado, sa be mos não ser ne ces sa ri a men -
te a po bre za o que leva pes so as a se agru pa rem em
gangs ou qua dri lhas para o co me ti men to de bar ba ri -
da des, se jam as sal tos, se qües tros ou as sas si na tos.

Se di fe ren tes são as ca u sas que le vam os in di ví -
du os à cri mi na li da de, uma co i sa exis te em co mum
quan do se tra ta de com ba tê-la: a inér cia, o des ca so e
o eter no adi a men to de de ci sões que, efe ti va men te,
vão ao cer ne do pro ble ma.

Onde er ra mos?
Esta rá o pro ble ma em nos sa gran de za con ti -

nen tal?
Por que, di an te de tan ta ri que za, tan to sol, tan ta

ter ra dis po ní vel ao plan tio e à far tu ra, tan ta fa u na e
flo ra de fa zer in ve ja por sua di ver si fi ca ção e uti li da de,
tan tas in te li gên ci as e tan tas ou tras van ta gens di an te
da ma i o ria dos pa í ses do mun do, por que, re pi to, tan-
ta vi o lên cia?

Por que tan ta mi sé ria e tan ta fome per me an do
tan ta ri que za?

Será mes mo ver da de que não so mos ca pa zes
de ad mi nis trar nos sas ri que zas e me lhor dis tri bu ir a
ren da na ci o nal?

Como jus ti fi car tan ta vi o lên cia no cam po e nas
ci da des, onde se mata por um pra to de co mi da, um
par de tê nis ou por cen ta vos?

Por que fa mí li as in te i ras es tão vi ven do na pro-
mis cu i da de, na mais in jus ta e vil das de gra da ções?

O que será que fa zem de ter mi na dos pa í ses cu-
jas di men sões ter ri to ri a is se com pa ram aos me no res
Esta dos bra si le i ros e, mes mo vi ven do sob neve, con-
se guem pro mo ver toda sor te de bem-estar ao seu
povo? Mi la gre, cer ta men te, não é.

Terá ra zão aque le eco no mis ta que afir ma que
par te da vi o lên cia exis te pelo fato de ser mos um dos
pa í ses com ma i or car ga tri bu tá ria do mun do?

Será que é ver da de que es ta mos ape nas nos
pre o cu pan do com a vi o lên cia/fru to da mi sé ria, e
nos es que cen do da vi o lên cia pra ti ca da nos al tos es-
ca lões?

Até onde é ver da de i ra a ali an ça en tre cri mi no -
sos de co la ri nho bran co e qua dri lhas de fa ve las?
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Esta rão com ra zão aque les que afir mam pre do -
mi nar essa vi o lên cia em vir tu de de leis ame nas, que
pos si bi li tam pe que nas pu ni ções ou inu me rá ve is re-
cur sos que re dun dam na im pu ni da de?

A cons tru ção de mais pre sí di os se ria mes mo a
so lu ção?

Ou será ver da de que o pro ble ma re si de na fal ta
de re cur sos para a edu ca ção?

Até onde po de rá ter ra zão aque le que afir ma
que o me nor aban do na do de hoje será o de lin qüen te
de ama nhã?

Nos sas cri an ças têm acom pa nha men to pe da -
gó gi co sa tis fa tó rio, com apren di za do ade qua do às
suas as pi ra ções?

Mi lha res de in da ga ções, Sr. Pre si den te, eu po-
de ria con ti nu ar re pe tin do aqui. Não as fa rei por que, a
bem da ver da de, con ti nu a rão ape nas sen do in da ga -
ções sem res pos tas ou, na pior das hi pó te ses, ali-
men to para dis cus são es té ril.

Exis te até, con tra ri an do a mais di vi na de to das
as obras, que é a Vida, quem pre gue a pena ca pi tal
como a de fi ni ti va e úl ti ma ins tân cia para ca lar a vi o -
lên cia. Aon de che ga mos?

Sr. Pre si den te, meus no bres co le gas, a vi o lên -
cia, a meu ver, é una. Não im por ta se pra ti ca da por
gran des ou pe que nos, ri cos ou po bres, tra fi can tes
ou se qües tra do res. Qu a is quer que se jam, com tí tu -
los ou não, ao co me te rem atos de li tu o sos, co me tem, 
igual men te, vi o lên cia, a vi o lên cia con tra a vida, a
vi o lên cia con tra a pro pri e da de ou a vi o lên cia con tra
a mo ral e os cos tu mes. E não há dú vi das: exis tem
for tes la ços a unir to das es sas ações umas às ou-
tras.

Se ape nas a po bre za fos se a ca u sa pri me i ra
da vi o lên cia en tre nós se ria de fá cil so lu ção.

Em nos so País, Sr. Pre si den te, a po bre za é por
de ma is co nhe ci da. Sa be mos onde está, como está
e, em pla ni lhas, ta be las e per cen tu a is, é guar da da
nas ga ve tas da bu ro cra cia, em ela bo ra dos e mi nu ci -
o sos es tu dos.

Sa be mos, em nú me ros re a is, que a in ten si da -
de de nos sa po bre za é mu i to mais ele va da na zona
ru ral do que na zona ur ba na. Enquan to 28% da po-
pu la ção ur ba na é po bre, na zona ru ral 58% das pes-
so as vi vem aba i xo da li nha da po bre za. E a vi o lên -
cia tan to está no cam po quan to nas ci da des.

Sa be mos que 80% dos bra si le i ros vi vem nas
ci da des, e cons ta ta mos que 65% dos nos sos po bres 
hoje va gue i am pe las ur bes.

Do pon to de vis ta re gi o nal, as es ta tís ti cas
mos tram que a in ci dên cia da po bre za no Nor te/Nor -
des te é es tar re ce do ra, atin gin do 60% de nos sos ir-

mãos, dos qua is, mais tris te ain da, 32% es tão so-
bre vi ven do aba i xo da li nha da in di gên cia. Nas re-
giões Sul/Su des te, 20% de bra si le i ros vi vem aba i xo
da li nha da po bre za e, des tes, 6% aba i xo da li nha
de in di gên cia. Não im por tam es ses per cen tu a is. A
vi o lên cia tan to im pe ra no Nor te, quan to no Sul, no
Nor des te, no Su des te e no Cen tro-Oes te.

A si tu a ção fica mais de ses pe ra do ra quan do
sa be mos que, ape sar de as re giões Nor te/Nor des te
abri ga rem ape nas 29% da po pu la ção bra si le i ra, elas
res pon dem pelo as tro nô mi co per cen tu al de 51% de
to dos os po bres des te País. Aqui, mes mo com es-
ses per cen tu a is as sus ta do res, a vi o lên cia não é ma-
i or que nas ou tras Re giões bra si le i ras.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tive o
cu i da do, no iní cio do meu pro nun ci a men to, de in for -
mar – e nem te nho a pre ten são – que não pos suo a
so lu ção des se gra ve pro ble ma.

Co nhe ço sua gra vi da de, sei que ca be ças do ta -
das de co nhe ci men tos es pe cí fi cos se de bru çam so-
bre a ques tão, como tam bém sei das pre o cu pa ções
e in te res se do Pre si den te da Re pú bli ca, do Mi nis tro
da Jus ti ça e de mi lhões e mi lhões de bra si le i ros e
bra si le i ras que re al men te têm cons ciên cia do pro-
ble ma e para saná-lo pra ti cam ações as mais no-
bres.

Cre io num Bra sil me lhor e acre di to não ser uto-
pia o bom re la ci o na men to en tre as pes so as.

É pre ci so, para isso, que, na ca be ça de cada
bra si le i ro, pre va le ça a cons ciên cia de que o pró xi mo 
é uma pes soa igual a ele pró prio. Se po bre ou rico,
bran co ou ne gro, le tra do ou hu mil de, é pre ci so a
cons ciên cia ple na de que so mos igua is em car ne e
osso, em as pi ra ções e de se jos; que da mes ma for-
ma sen ti mos frio e ca lor, do res e ale gri as; te mos fa-
mí lia e vi ve mos em co mu ni da de.

Se, jun tos, com ba ter mos a vi o lên cia em to dos
os ní ve is, o Bra sil será me lhor.

Para isso, to da via, é ne ces sá ria a união de
es for ços en tre go ver nos fe de ral, es ta du a is e mu ni -
ci pa is.

Pre ci sa mos de ações sé ri as, a exem plo do que
fa zem pa í ses como Ja pão, Esta dos Uni dos, Ingla ter -
ra e tan tos ou tros, que pos su em uma ver da de i ra po-
lí ti ca de se gu ran ça, pra ti ca da por meio de re gis tros,
mo ni to ra men to e aná li se da cri mi na li da de em to das
suas for mas e nu an ças.

Sa be mos que o pla ne ja men to e o mo ni to ra -
men to de qual quer po lí ti ca pú bli ca re que rem co le ta,
sis te ma ti za ção e aná li se de da dos bá si cos so bre o
fe nô me no.

Quem não se lem bra do dra gão de nos sa in-
fla ção, por anos a fio con si de ra do imor tal? Der ro -
ta mos o mons tro. E o der ro ta mos exa ta men te por
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in ter mé dio de uma po lí ti ca em que o pla ne ja men to 
e o mo ni to ra men to se fi ze ram e ain da se fa zem
cons tan tes. O mes mo po de mos fa zer com essa fa-
mi ge ra da vi o lên cia para, no mí ni mo, di mi nuí-la a
ín di ces to le rá ve is.

A meu ver, da mes ma for ma que agi mos con tra
a in fla ção, da mes ma for ma que o Go ver no e o em-
pre sa ri a do agem para acom pa nhar e en ten der o
com por ta men to das va riá ve is eco nô mi cas, de ve mos
agir con tra a vi o lên cia. Ou seja, é pre ci so a união de
es for ços, den tro e fora do Go ver no, com a ati va par ti -
ci pa ção da so ci e da de e a ime di a ta li be ra ção de re cur -
sos com pa tí ve is com a im por tân cia do pro ble ma para
lhe fa zer fren te.

Não vão adi an tar dis cur sos, nem va mos me lho -
rar a si tu a ção pro cu ran do ou apon tan do cul pa dos.

Pre ci sa mos ter co ra gem de as su mir que, na
ver da de, não exis te pla ne ja men to; não exis te mo ni -
to ra men to efi caz do pro ble ma; não exis te uma co le ta 
sis te má ti ca de da dos; não exis te um in ter câm bio de
in for ma ções en tre as po lí ci as, os Esta dos e os Mu ni -
cí pi os.

Tam bém é pre ci so co ra gem para di zer que
nos so sis te ma pe ni ten ciá rio está qua se fa li do; que
os ba i xos sa lá ri os de quem cu i da da se gu ran ça de i -
xam mu i to a de se jar; que há de se au men tar os efe-
ti vos, me lho rar as con di ções de tra ba lho e re ver as
ações das di fe ren tes po lí ci as, não ra ra men te con fli -
tan tes.

So men te as sim, com in ves ti men to pe sa do di ri -
gi do para ações sé ri as, e mo ni to ra men to di u tur no
do pro ble ma, ire mos dar iní cio a um efi caz com ba te
aos des man dos que vi ve mos.

Por ou tro lado, é inad mis sí vel que um País
como o nos so, com ren da per ca pi ta re la ti va men te
alta, ain da os ten te o di plo ma de ter ce i ro país do
mun do no grau das de si gual da des. E con ti nu a re mos 
a os ten tá-lo en quan to per ma ne cer mos com o in dig -
no per cen tu al de qua se 40% de nos sa po pu la ção a
vi ver aba i xo da li nha de po bre za.

Da mes ma for ma, inad mis sí vel é tam bém fi gu -
rar mos no mapa mun di al das in jus ti ças como um
dos pa í ses de ma i or con cen tra ção de ren da nas
mãos de tão pou cos.

Esse da dos ser vem, sim, para mos trar que
12% de nos sa po pu la ção eco no mi ca men te ati va é
re pre sen ta da por jo vens e cri an ças fa min tas, anal fa -
be tas, que re ti ram seu sus ten to em tra ba lho con si -
de ra do es cra vo.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na do ra Mar lu ce Pin to, a Mesa co mu ni ca a V. Exª
que ain da há três ora do res ins cri tos e que o tem po
des ta ses são é cur to. Ten do em vis ta que o tem po

de V. Exª já se es go tou, peço a V. Exª que con clua o
pro nun ci a men to que faz.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sr.
Pre si den te, vou fa zer o pos sí vel.

Até quan do, nes te País, va mos con ti nu ar fa-
zen do vis ta gros sa para o su mi ço de vul to sos re cur -
sos que, di u tur na men te, es co am pelo ralo do des-
per dí cio, da cor rup ção e da má apli ca ção?

Não po de ri am es ses re cur sos es tar fa zen do
fren te ao con tro le da vi o lên cia?

Por mais do lo ro sas que pos sam ser es sas ver-
da des, elas pre ci sam ser en fo ca das. Esqui var-se do
pro ble ma ou de i xá-lo à mar gem dos gran des pro je -
tos na ci o na is é, a meu ver, o mes mo que ar mar uma
bom ba de efe i to re tar da do, cuja ex plo são e es tra go
são im pre vi sí ve is.

Pre ci sa mos, ur gen te men te, nes sa ques tão da
vi o lên cia, re fa zer nos sos pro gra mas, re a va li ar nos-
sas pri o ri da des e re or de nar nos sas ações.

A so ci e da de, di fe ren te do que mu i tos pen sam,
está aten ta ao pro ble ma e quer uma so lu ção.

Não uma so lu ção de pa lan que, ou em for ma
de pro gra ma par ti dá rio. Não. Nos so povo está far to
e exi ge um bas ta. Can sou de ver seus fi lhos se qües -
tra dos ou mor tos. Está can sa do de pa gar im pos tos
e sen tir medo de quem de ve ria de fen der-lhe.

Mes mo pre so em sua re si dên cia, cer ca do por
gra des, por tões ele trô ni cos e mu ros ele tri fi ca dos, o
bra si le i ro con ti nua a res pi rar in se gu ran ça. E o pior:
sen te-se lu di bri a do; sen te-se só, de sam pa ra do.

Com tudo isso, to da via – e te nho ple na cons-
ciên cia do que ago ra vou di zer –, o bra si le i ro acre di -
ta, tem es pe ran ça e, aci ma de tudo, tem fé.

Nos so povo é ex tre ma men te so li dá rio, jus to,
cren te na so lu ção de nos sos pro ble mas e não se
es qui va quan do é cha ma do à luta. Cons ci en te de
seus de ve res, nos úl ti mos tem pos cons ci en ti zou-se
de seus di re i tos e apren deu a pôr em prá ti ca os ar ti -
gos, pa rá gra fos e alí ne as que o pro te gem.

Em meio aos in for tú ni os que nos cer cam, a es-
ma ga do ra ma i o ria de nos so povo ain da luta por um
novo pa drão de dig ni da de.

Faço par te des sa ma i o ria e acre di to, em meio
à des cren ça, que as re la ções in di ví duo-so ci e da de
em nos so País têm so lu ção. 

Va mos ti rar o Bra sil da odi o sa clas si fi ca ção de
ter ce i ro país do Pla ne ta nas de si gual da des so ci a is.

Va mos re es tu dar for mas de apli ca ção mais
equâ ni mes dos re cur sos que to dos os bra si le i ros
pro du zem. 

Va mos com ba ter, com re a lis mo, dig ni da de e
ações prá ti cas, a vi o lên cia que im pe ra em todo o
País.
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É pre ci so sa ir mos do dis cur so fá cil e pas sar mos 
à ação. É pre ci so a ela bo ra ção de pro gra mas que
aca bem com a in jus ta de si gual da de en tre ir mãos. É
pre ci so a im plan ta ção de pro je tos que in te ri o ri zem o
de sen vol vi men to e a lo ca ção dos re cur sos que de fi ni -
ti va men te con so li dem es ses pro je tos.

Mu i to, re co nhe ço, já se fez nes te País nas úl ti -
mas dé ca das. Mas mu i to, mu i to ain da, é pre ci so ser
fe i to.

Fa ça mos, a par tir de ago ra, va ler nos sa con di -
ção de au to ri da de e va mos de fi ni ti va men te con tri bu -
ir para o des man te la men to dos que pra ti cam a vi o -
lên cia em to dos os ní ve is.

Va mos apro ve i tar todo nos so po ten ci al para
fe char o cer co àque les que in sis tem no ”quan to
pior, me lhor“ e cujo in tu i to é ape nas o lu cro fá cil, o
ilí ci to e o in fa me à cus ta da mi sé ria e do so fri men to 
de nós ou tros.

O tra ba lho, fon te de en ri que ci men to com pen -
sa dor em to dos os sen ti dos, é o úni co ar gu men to
das pos si bi li da des que de sá guam na ver da de i ra fe-
li ci da de.

Va mos, sim, pro mo ver os me i os para ge rar
em pre gos para to dos quan tos pre ci sam e que rem
tra ba lhar. Va mos vol tar nos sos olhos para nos sas
cri an ças para que tam bém elas te nham in ten so e
cons tan te tra ba lho nos ban cos es co la res, nos de ve -
res so ci a is, com a fa mí lia, em sua for ma ção mo ral,
fí si ca, psí qui ca e in te lec tu al.

Va mos, en fim, fa zer uma re vo lu ção so ci al nes-
te País de Ho mens e Mu lhe res sé ri os que não mais
ace i tam vi ver re féns do medo e da an gús tia.

Te nho ab so lu ta con vic ção, numa aná li se com
os olhos vol ta dos para o fu tu ro, de que os re cur sos
hoje ne ces sá ri os para com ba ter a vi o lên cia ama nhã 
se rão in sig ni fi can tes di an te do re tor no que be ne fi ci -
a rá a Na ção in te i ra.

Não há mais como fu gir mos des sa es tra da. O
povo de ci diu que quer as sim e, nes te caso, es pe rar
não é sa ber.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA MARLUCE PINTO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Oito te mas para de ba te so bre

 vi o lên cia e se gu ran ça pú bli ca

Jor nal do Bra sil, 29-10-2001

Alba Za lu ar*

Po bre za e cri mi na li da de

Esta afir ma ção, re pe ti da men te uti li za da para a de fe sa dos

po bres, mas jus ti fi can do a pre fe rên cia po li ci al pe los po bres, ba se -

ia-se no pres su pos to de que, mo vi do pela ne ces si da de, o ho mem 

as sim agi ria para so bre vi ver. Há uma re du ção de com ple xa ar gu -

men ta ção para pri ma do do Homo eco no mi cus, co man da do ex clu -

si va men te pela ló gi ca mer can til. Essa é uma das di men sões a se-

rem con si de ra das, mas ex pli ca a am bi ção de en ri que cer de to-

dos, sem im por tar o ní vel de sua ren da. Estu dos re cen tes mos-

tram que os po bres são as ma i o res ví ti mas de fur tos, rou bos e

as sas si na tos, es tes úl ti mos nos lo ca is onde o trá fi co de dro gas

do mi na e não há po li ci a men to que pro te ja a po pu la ção. O ar gu -

men to não de i xa en xer gar a di men são do po der, do sim bó li co e

da pa i xão des tru ti vos: o tri un fo so bre o ou tro, o or gu lho pela des-

tru i ção do ou tro, o pra zer de ser o se nhor da vida e da mor te.

Wolf gang Sofsky, so ció lo go ale mão que es tu dou o ter ror e es cre -

veu um tra ta do so bre a vi o lên cia, nar ra com cru e za o que vem a

ser essa pa i xão. Essa re du ção da cri mi na li da de vi o len ta à po bre -

za tam pou co per mi te ana li sar os efe i tos ines pe ra dos da cri mi na li -

da de vi o len ta que au men ta a po bre za e os so fri men tos dos po-

bres na me di da em que im pe de o aces so aos ser vi ços e ins ti tu i -

ções do Esta do, tais como es co las, pos tos de sa ú de e qua dras

de es por te e etc. e que ame a ça os pro fis si o na is que aten dem a

po pu la ção po bre.

De si gual da de so ci al e re vol ta

Ba se a do prin ci pal men te nos di fe ren ci a is de ren da en tre os

mais ri cos e os mais po bres ou os di fe ren ci a is no IDH, pres su põe 

que a re vol ta mo ve ria os ho mens a agi rem vi o len ta men te para di-

mi nu ir dis tân ci as e in ve jas. Por ser me di da em ín di ces, a de si -

gual da de ten de a ser re du zi da ao que é quan ti fi cá vel. Con ti nu am

ex clu í dos, no en tan to, os efe i tos me nos vi sí ve is da vi o lên cia ins ti -

tu ci o nal e da vi o lên cia di fu sa no so ci al, as sim como o aces so à

Jus ti ça. Os ho mens que se jun tam nas hor das ou qua dri lhas não

agem vi o len ta men te para aca bar com a vi o lên cia ou in ver ter a or-

dem so ci al, vis to que a de si gual da de exis te em alto grau den tro

da cri mi na li da de. Os que es tão nos es ca lões mais ba i xos so frem

mu i to mais o medo e o mar tí rio de vi ver ame a ça do pela mor te

cru el e im pla cá vel nas mãos do ini mi go. A vi o lên cia cria um ab-

sur do abis mo en tre o que de tém o ins tru men to que obri ga a sub-

mis são e a sua ví ti ma, que não tem de fe sa nem re cur so. As cul tu -

ras te ri am sido in ven ta das para con ter es sas pa i xões ou im pul sos 

hu ma nos.

Cul tu ra da vi o lên cia

Exis ti ria uma cul tu ra da vi o lên cia, que en cap su la ria a vi o lên -

cia em cer tas so ci e da des ou ci vi li za cões. Mas a vi o lên cia não se
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re fe re aos cri té ri os de tal ou qual ci vi li za ção, nem as re gras de uma

so ci e da de, nem a um tem po his tó ri co de ter mi na do. Ela é pre sen te,

mes mo que li mi ta da ou re la ti va men te con tro la da, em to das as cul-

tu ras. Tem ou tros no mes na Antro po lo gia: re ci pro ci da de ne ga ti va

ou po si ti va; des tru i ção de co i sas e pes so as ou cons tru ção de la ços

so ci a is mes mo en tre ini mi gos, numa vi são di co tô mi ca, mas que

não ex clui a ten são per ma nen te en tre es ses dois pó los. A vi o lên cia

ab so lu ta se exal ta e se pro pa ga in de fi ni da men te num cir cu i to de

vin gan ças, mas tam bém de pra ze res des tru ti vos. Qu an do ba se a da

no mas sa cre ou no ter ror, cria a in cer ti tu de, des trói a pre vi si bi li da de 

das ações. Não há mais ter re no se gu ro, per de-se o chão, tal como

vi mos acon te cer no dia 11 de se tem bro, mas tam bém no Ira que e

no Afe ga nis tão. E tal como acon te ce nas ações des con tro la das que

não são mais com ba tes en tre qua dri lhas ou gru pos em guer ra, mas

ver da de i ros mas sa cres de quem nada tem a ver com a guer ra e de

quem não tem me i os de de fe sa. Esses ex ces sos no Bra sil são pro-

mo vi dos por gru pos de ex ter mí nio, se jam com pos tos de po li ci a is

ou tra fi can tes, den tro de ca sas, ba res, fa ve las, onde o fa tor sur pre -

sa im pe de que as ví ti mas fu jam (para se rem ca ça das) ou se de fen -

dam.

Da nos in vi sí ve is

Além dos mor tos e fe ri dos que po dem ser con ta bi li za dos em

de le ga ci as e hos pi ta is, há tam bém que se le var em con ta os so fri -

men tos psí qui cos e mo ra is. As ví ti mas da vi o lên cia que so bre vi vem 

não têm ape nas as de fi ciên ci as fí si cas que de cor rem das agres-

sões so fri das a en fren tar. As mar cas tra u má ti cas no seu psi quis mo

são tão ou mais gra ves. Pa ren tes e ami gos das ví ti mas que so bre vi -

vem ou não têm tam bém o seu or dá lio de so fri men tos. A pró pria hu-

mi lha ção co ti di a na men te so fri da por jo vens que não po dem di zer

não aos che fes mu i to bem ar ma dos das qua dri lhas, nem aos po li ci -

a is que se com por tam tam bém como dés po tas nos lo ca is onde

suas ações não po dem ser de nun ci a das por ca u sa do ter ror já im-

plan ta do en tre seus mo ra do res.

Mo no pó lio ine xis ten te

Isso quer di zer que o mo no pó lio le gí ti mo do uso da vi o lên -

cia, que nun ca exis tiu no Bra sil, ago ra, com o ar ma men to do cri me

or ga ni za do, dos gru pos de ex ter mí nio e dos jus ti ce i ros, das em pre -

sas de se gu ran ça pri va da, con ti nua não exis tin do ain da mais cla ra -

men te do que há al gu mas dé ca das atrás. Mas o Esta do bra si le i ro

nun ca foi su fi ci en te men te for te para im pe dir o uso da vi o lên cia pri-

va da men te pe los do nos de ter ra e por gru pos pri va dos de se gu ran -

ça. O Esta do bra si le i ro nun ca cum priu a prin ci pal fun ção de todo

Esta do: dar se gu ran ça a seus ci da dãos.

Pos se e por te de ar mas

Não é a pos se e o por te de ar mas pe los ci da dãos, que as

com pram na ilu são de que se pro te gem, que está na raiz do pro ble -

ma. Não se pode tam pou co to mar o de pó si to da po lí cia, co nhe ci da

pela sua ine fi cá cia e mi na da pela cor rup ção, como o in di ca dor do

tipo de ar mas que pre va le ce en tre os mo ra do res da ci da de. As

mais po de ro sas, mais ca ras e co bi ça das não vão para o de pó si to.

Tro cam de mãos no co mér cio clan des ti no que flui en tre po li ci a is e

ban di dos, as sim como no trá fi co ile gal que vi a ja clan des ti na men te

em na vi os e ca mi nhões. O Por to do Rio de Ja ne i ro, as sim como de

ou tras ci da des, é o cen tro des sa im por ta ção fe i ta nas tre vas dos

po rões. Por isso mes mo, a ma i or taxa de ho mi cí dio no Rio de Ja ne i -

ro está na re gião do Cen tro e da Gam boa. Por isso, a guer ra en tre

os co man dos ocor re ago ra pelo do mí nio das fa ve las ao re dor da

Baía de Gu a na ba ra. Mu i to mais aten ção deve ser dada, por tan to,

ao trá fi co ile gal e in ter na ci o nal de ar mas.

Mer ca do de dro gas e ar mas

O mer ca do é im por tan te no mer ca do de dro gas e de ar mas.

Estão im bri ca dos com os flu xos de di nhe i ro para pa ra í sos fis ca is,

como ou tras for mas de co mér cio ile gal e de cor rup ção. Se são ma-

les que au men tam a de si gual da de, em po bre cem ain da mais o

povo e pi o ram o bem-es tar so ci al, en tão é pre ci so en con trar as for-

mas de con tro lá-los e com ba tê-los. Não há como con ti nu ar a si len -

ci ar a res pe i to dos fe i tos de tra fi can tes sim ples men te por que são

mar gi na is e a po bre za ex pli ca, jus ti fi ca e faz per do ar seus atos. A

luta por uma nova or dem mun di al tam bém deve in cor po rar es ses

ar gu men tos que es tão por de trás da tra gé dia do povo afe gão, mas

tam bém do pa quis ta nês e de vá ri os pa í ses do su des te asiá ti co.

O de sa fio do País

Re fa zer os cir cu i tos da re ci pro ci da de po si ti va sig ni fi ca in te -

grar a po pu la ção nas ati vi da des da se gu ran ça pú bli ca. Uma es tra -

té gia que não ne gue o con fli to mas que so ci a li ze os jo vens na for-

ma mais ci vi li za da de li dar com eles. É pre ci so mais aten ção à pe-

da go gia e à for ma ção ofe re ci da nas es co las e quar téis no que diz

res pe i to à so ci a li za ção para uma so ci e da de em que a ci vi li da de, a

con fi an ça mú tua, a pre vi si bi li da de dão as con di ções bá si cas para

no vos ar ran jos e prá ti cas. A par ti ci pa ção é im por tan te na me di da

em que não há se gu ran ça sem que as pes so as com pre en dam os

pe ri gos e ris cos que cor rem e fa çam elas mes mas o que po dem

para con tro lá-los ou evi tá-los. Esse é o gran de de sa fio e o gran de

pas so a ser dado no Bra sil.

* Alba Za lu ar, an tro pó lo ga, é co or de na do ra do Nú cleo de Pes qui -
sas das Vi o lên ci as da UERJ.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra, como Lí der do Go ver no, ao Se na -
dor Mo re i ra Men des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Como
Lí der, pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co-
nhe ço o tra ba lho sé rio e res pon sá vel que a Fe de ra -
ção Na ci o nal do Co mér cio de Com bus tí ve is e Lu bri fi -
can tes e os sin di ca tos es ta du a is a ela fi li a dos vêm fa-
zen do, há anos, em de fe sa da mo ra li da de do se tor. A
Fe com bus tí ve is, como é co nhe ci da, em pri me i ra
hora, de nun ci ou pu bli ca men te o sur gi men to e o cres-
ci men to do que a im pren sa pas sou a cha mar de ”má-
fia da adul te ra ção de com bus tí ve is“. A en ti da de tam-
bém apre sen tou es tu dos e re i vin di cou mu dan ças na
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le gis la ção tri bu tá ria com o ob je ti vo de pôr fim à so ne -
ga ção fis cal.

Ape sar de al guns es for ços, como mu dan ças le-
gis la ti vas no cam po tri bu tá rio, apro va das pelo Con-
gres so Na ci o nal, a atu a ção mar gi nal de gru pos or ga -
ni za dos es pa lhou-se pelo Bra sil, cuja sín te se é o co-
var de as sas si na to de um Pro mo tor de Jus ti ça na ci-
da de de Belo Ho ri zon te tão am pla men te di vul ga do
pela im pren sa.

Acom pa nhan do pela im pren sa o que está ocor-
ren do nes se se tor, cons ta to que o apa ra to do Esta do,
in clu in do ór gãos do Exe cu ti vo e Mi nis té rio Pú bli co,
está fo can do sua atu a ção na par te or ga ni za da e sé ria 
da re ven da de com bus tí ve is. Como os pre ços es tão li-
vres e em re gi me de li ber da de, não há que se fa lar em
”pre ço abu si vo“, em seu lu gar apa re ce a tese da ”car-
te li za ção“. Sur gem acu sa ções con tra ações le gí ti mas
de sin di ca tos e da pró pria Fe de ra ção Na ci o nal do Co-
mér cio de Com bus tí ve is e Lu bri fi can tes (Fe com bus tí -
ve is), a par te or ga ni za da e sé ria des sa ati vi da de. Não
es tou aqui a di zer que não há car te li za ção. Se ela
hou ver e onde hou ver, deve ser apu ra da e pu ni da. To-
da via, con de no o pre jul ga men to, con de no o fato de se
pre ten der jo gar to dos na vala co mum. O que res sal to
é que, en quan to se dis cu te ”car te li za ção“, a so ne ga -
ção e a adul te ra ção de pro du tos pra ti ca dos pelo lado
mar gi nal – aí, sim, en con tra mos o er ra do – que en trou 
nes se seg men to fi cam li vres da apu ra ção e da fis ca li -
za ção.

Estou sen do aler ta do de que quem acu sa,
quem de nun cia não só a so ne ga ção e a adul te ra ção
do pro du to, mas tam bém o com por ta men to ina de qua -
do de al guns ele men tos da fis ca li za ção da Agên cia
Na ci o nal de Pe tró leo, pas sa a ser ini mi go e alvo de
fis ca li za ção e per se gui ção. Isso é mu i to gra ve, pois o
que pa re cia ser um ato iso la do está-se trans for man do 
em uma ação com ca rac te rís ti cas de cri me or ga ni za -
do. É pre ci so que as au to ri da des pú bli cas não se de i -
xem le var por essa es tra té gia e vol tem o foco con tra
os so ne ga do res e os fra u da do res.

Ape sar de os pre ços se rem li vres, a Agên cia
Na ci o nal de Pe tró leo dis po ni bi li za para toda a so ci e -
da de uma pes qui sa pe ri o di ca men te atu a li za da so bre
o com por ta men to dos pre ços em vá ri as re giões do
País. É um tra ba lho sé rio, mas tem al guns equí vo cos
que me re cem re vi são e apri mo ra men to, e o prin ci pal
de les é com pa rar uni da des in com pa rá ve is. Há, no
mer ca do de com bus tí ve is, ba si ca men te, dois ti pos de
ga so li na e seus res pec ti vos pre ços. Um de les é aque-
le em que não há so ne ga ção de im pos tos nem mis tu -
ra de pro du tos es tra nhos. É o pro du to bom, fe liz men -
te, a gran de ma i o ria. Esse tem pre ço real. O ou tro é

aque le em que a so ne ga ção e a adul te ra ção tor nam o
pre ço tão ba i xo que, em al guns ca sos, se si tua aquém
do pre ço da ven da das com pa nhi as dis tri bu i do ras que
ope ram no ata ca do, além, é ób vio, da au sên cia de
qua li da de. O erro da ANP é co lo car na mes ma pes-
qui sa es ses dois pre ços, pois eles são in com pa rá ve is
por ori gem. Só faz sen ti do com pa rá-los se for para
con de nar o pre ço de so nes to. Entre tan to, a Agên cia
Na ci o nal de Pe tró leo tem con de na do o pre ço ho nes -
to, aque le que em bu te os im pos tos e cujo pro du to não
é ob je to de adul te ra ção. Ao pro ce der des sa ma ne i ra,
a ANP, in cons ci en te men te, faz o jogo dos fra u da do res 
e so ne ga do res. O pre ço bom para a ANP pas sa a ser
o pre ço de so nes to, fru to de so ne ga ção e adul te ra ção, 
e o em pre sá rio sé rio, que não so ne ga nem mis tu ra, e
por isso co bra um pre ço real, evi den te men te mais ele-
va do que o pre ço de so nes to, so fre a crí ti ca in jus ta e
cru el. 

O re cen te epi só dio da que da do pre ço fi nal ao
con su mi dor em 20% – tam bém am pla men te di vul ga -
do pela im pren sa – mos trou um novo lado des sa
ques tão. O Go ver no Fe de ral pro me teu a que da em
20%, mas ele só tem do mí nio so bre 55% (pre ço da re-
fi na ria mais tri bu tos fe de ra is) do pre ço fi nal ao con su -
mi dor. Uma re du ção de 25% so bre essa par te re pre -
sen ta re du ção de 13,75% no pre ço ao con su mi dor. A
ou tra par te do pre ço é com pos ta de 20% de mar gem
bru ta para Dis tri bu i do res e Pos tos de Re ven da e 25%
do ICMS es ta du al.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
para se che gar aos 20% anun ci a dos, logo se ria ne-
ces sá rio que os Esta dos tam bém re du zis sem o ICMS
na mes ma pro por ção.

Como os Esta dos, no pri me i ro mo men to, não se
mo vi men ta ram no sen ti do da re du ção do ICMS, des-
co briu-se, gra ças a de nún ci as pú bli cas da Fe com bus -
tí ve is, que os Esta dos co bram o ICMS so bre base
mu i to aci ma do va lor de mer ca do. Ain da hoje, dois
me ses de po is, após a re du ção pro mo vi da por al guns
de les, há Esta dos cal cu lan do o ICMS como se o li tro
da ga so li na cus tas se R$1,60, R$1,70 e até va lo res
pró xi mos a R$1,80, en quan to o pre ço que o con su mi -
dor vem pa gan do si tua-se em mé dia en tre R$1,40 e
R$1,50.

Pen so as sim, Sr. Pre si den te, que es ses abu sos
dos Esta dos pre ci sam ter fim. O ICMS tem de ser co-
bra do so bre ba ses re a is. Algu mas au to ri da des, a pro-
pó si to, re co nhe cem que fo ram os pos tos de re ven da,
por meio de suas en ti da des re pre sen ta ti vas, que mais
aju da ram o Pre si den te no seu de se jo de re du zir o
pre ço na pon ta fi nal de con su mo. Se eles se ca las -
sem, os Esta dos te ri am se apro pri a do da re du ção do
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pre ço e os pos tos se ri am in jus ta men te con de na dos
pela im pren sa e pela opi nião pú bli ca.

Essa, Sr. Pre si den te, é uma das ra zões que ocu-
pei essa tri bu na para dar co nhe ci men to a to dos e re-
gis trar nos Ana is do Se na do Fe de ral como in for ma -
ções des pro vi das de ver da de, ou me i as-ver da des,
pre ju di cam a ima gem de uma ca te go ria sé ria. De se jo
res sal tar tam bém a co ra gem da Fe com bus tí ve is e
seus sin di ca tos, ao de nun ci ar o modo de co bran ça do
ICMS e as adul te ra ções dos pro du tos por elas ne go -
ci a das.

A ANP – Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo – e ou-
tros ór gãos pú bli cos fe de ra is e es ta du a is res pon sá ve -
is por pre ços, qua li da de de pro du tos, re la ção com o
con su mi dor e de fe sa eco nô mi ca de vem evi tar a ge ne -
ra li za ção e a con de na ção pré via sem apu ra ção cu i -
da do sa. Pude cons ta tar que a re gra nes se mer ca do
de re ven da de com bus tí ve is é o tra ba lho sé rio e ho-
nes to. A ex ce ção, de nun ci a da pela pró pria Fe de ra ção 
Na ci o nal, com pos ta por fra u da do res de pro du tos e
so ne ga do res de im pos tos, deve ser ob je to do com ba -
te per ma nen te de to dos nós e da ação im pla cá vel da
fis ca li za ção e da jus ti ça. Per se guir, Sr. Pre si den te, e
ten tar des mo ra li zar quem de nun cia é fa zer o jogo sujo
des sa ”má fia de so ne ga do res e adul te ra do res“ que
in va diu o mer ca do de com bus tí ve is.

O que se pas sa no mer ca do de com bus tí ve is
tem to das as ca rac te rís ti cas de ”cri me or ga ni za do“. A
ANP, a SDE, o Cade, o Mi nis té rio Pú bli co, a Po lí cia
Fe de ral, de vem, por tan to, unir-se para in ves ti gar e
iden ti fi car o elo que une so ne ga ção, adul te ra ção, rou-
bo de car ga, trá fi co de dro gas... pois há que ha ver um
fio que os une. É pre ci so tra ba lhar com essa hi pó te se.
Como a adul te ra ção de pro du tos atin ge cer ca de 20%
em todo o País, se gun do al guns es pe ci a lis tas, es ta -
mos fa lan do de um mer ca do de cer ca de R$7 bi lhões, 
ao qual se deve acres cen tar o efe i to da so ne ga ção,
es ti ma do em R$1,7 bi lhão. A di men são fi nan ce i ra do
mer ca do ile gal em jogo si tua-se, en tão, em tor no de
R$8,7 bi lhões.

O ris co de não se tra ba lhar como a hi pó te se aci-
ma é o de as au to ri da des e seus agen tes se tor na rem
par ce i ros in cons ci en tes do lado mar gi nal do co mér cio 
de com bus tí ve is. É pre o cu pan te sa ber que os di ri gen -
tes sin di ca is já não se sen tem se gu ros para re u nir
seus as so ci a dos e de ba ter o que está ocor ren do em
seu cam po de tra ba lho. Qu al quer de nún cia pode re-
sul tar, na pon ta, em pe di dos de pri são tem po rá ria,
como se mar gi na is fos sem. A ten ta ti va, vo lun tá ria ou
não, de in ti mi da ção do sis te ma as so ci a ti vis ta tem de
ser pron ta men te com ba ti da. Mes mo por que, se as sim 
não for, o re sul ta do será, in va ri a vel men te, a fa ci li ta -

ção, cada vez mais, do tra ba lho da que les que so ne -
gam e fra u dam o pro du to ven di do ao con su mi dor.

Por tan to, Sr. Pre si den te, fica aqui o aler ta às au-
to ri da des de que de ve mos en vi dar to dos os es for ços
no sen ti do de, nes te as sun to, se pa rar mos, ver da de i -
ra men te, o joio do tri go.

Era o re gis tro, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais
uma vez ocu po esta tri bu na para abor dar um as sun to
que vem pre o cu pan do a Na ção bra si le i ra, es pe ci al -
men te o Esta do do Rio de Ja ne i ro. Re fi ro-me à epi de -
mia de den gue que se aba teu so bre o nos so Esta do.
Essa epi de mia se alas tra pelo Bra sil afo ra. Mas no
Rio de Ja ne i ro hoje mais de 50% das pes so as fo ram
afe ta das pela epi de mia. Isso sig ni fi ca que a epi de mia
atin giu pro fun da men te a po pu la ção do nos so Esta do. 

Algu mas co i sas têm que ser de nun ci a das, por-
que de mons tram a ir res pon sa bi li da de das au to ri da -
des com re la ção à ques tão. Por exem plo, no ano pas-
sa do o Go ver no Fe de ral en vi ou para o Esta do do Rio
de Ja ne i ro de ter mi na da quan ti da de de ve í cu los para
com ba ter o mos qui to: os cha ma dos fu ma cês. No en-
tan to, os car ros fi ca ram nas ga ra gens da Fu na sa; não
po di am cir cu lar por fal ta de em pla ca men to. Numa si-
tu a ção de emer gên cia, numa co i sa da ma i or im por -
tân cia, onde fica a res pon sa bi li da de do Go ver no do
Esta do, do Go ver no Fe de ral? Era pre ci so ape nas
uma de ci são bu ro crá ti ca para li be rar os car ros para
que fos sem em pla ca dos e pu des sem com ba ter o
mos qui to. Isso, no mí ni mo, é uma omis são cri mi no sa;
sem con tar ou tras ati tu des ir res pon sá ve is de par te do
Mi nis té rio da Sa ú de, do Go ver no do Esta do, do Go-
ver no Mu ni ci pal e do Go ver no Fe de ral.

Qu e ro apro ve i tar o pou co tem po que nos res ta,
em fun ção do avan ça do da hora, para abor dar ou tro
as sun to que con si de ro da ma i or im por tân cia. No dia 8
de mar ço, co me mo ra-se o Dia Inter na ci o nal da Mu-
lher. É, no mun do in te i ro, um dia de di ca do à luta das
mu lhe res. De se jo, por tan to, ho me na ge ar as mu lhe res 
no Dia Inter na ci o nal da Mu lher, ce le bran do a im por -
tan te luta das mu lhe res por igual da de de di re i tos e
con di ções em re la ção aos ho mens. Ano após ano,
elas con quis tam es pa ço em to dos os se to res: na vida
pú bli ca, na po lí ti ca, na edu ca ção e, prin ci pal men te,
no tra ba lho. 
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Digo prin ci pal men te por que no dia 8 de mar ço
ho me na ge a mos as cen to e vin te e nove mu lhe res
tra ba lha do ras mor tas en quan to re i vin di ca vam di re i -
tos tra ba lhis tas. Essas ope rá ri as re i vin di ca vam uma
jor na da de tra ba lho jus ta, me lhor re mu ne ra ção e fim
dos abu sos se xu a is no lo cal de tra ba lho. E fo ram
que i ma das tran ca das na fá bri ca onde tra ba lha vam
em Nova York, por que es ta vam em gre ve para de-
fen der seus di re i tos.

O mo men to para essa lem bran ça não po de ria
ser mais opor tu no. Nes te exa to mo men to o Se na do
Fe de ral tem a im por tan te ta re fa de exa mi nar uma
pro pos ta vin da do Exe cu ti vo que al te ra o art. 618 da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho. A pro pos ta per-
mi te que acor dos co le ti vos en tre pa trões e tra ba lha -
do res va lham mais que a lei, ou seja, per mi te que
di re i tos e ga ran ti as con quis ta dos a du ras pe nas se-
jam es que ci dos em nome da pre ser va ção do em-
pre go a todo cus to.

E eu per gun to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se-
na do res, qual tra ba lha dor terá con di ções de pre ser -
var seus di re i tos e pos tos de tra ba lho no ce ná rio
atu al de de sem pre go que en fren ta o País? Será que
nos sos ope rá ri os e ope rá ri as te rão con di ções de ne-
go ci ar em pé de igual da de com seus pa trões?

E na base des sa de si gual da de en con tra mos
as mu lhe res, que, ain da hoje, após tan tas lu tas e vi-
tó ri as, ga nham me nos para exer cer a mes ma fun ção 
que seus co le gas do sexo mas cu li no e não che gam
aos car gos de che fia na mes ma pro por ção que os
ho mens. Se as mu lhe res ain da têm di re i tos a con-
quis tar, não se ria este o mo men to de pen sar mos no
que po de mos fa zer para apo iá-las? Mas não! Além
dos ris cos que cor re rão to dos os tra ba lha do res, as
mu lhe res têm ain da mais a per der.

Entre os mu i tos di re i tos ame a ça dos, gos ta ria
de res sal tar im por tan tes con quis tas dos mo vi men tos 
de tra ba lha do ras bra si le i ras. O que será das li cen -
ças ma ter ni da de e pa ter ni da de? Da es ta bi li da de
para a ges tan te? Do di re i to a cre ches? Das ten ta ti -
vas de pro te ção do mer ca do de tra ba lho da mu lher? 
Se mu i tas ve zes é cri mi no so que es ses di re i tos se-
jam ne ga dos, mes mo exis tin do, que será de um ce-
ná rio em que eles pos sam re al men te ser su pri mi -
dos?

Se olha mos para os ín di ces de em pre go e de-
sem pre go, ve mos que na dé ca da pas sa da as par ce -
las que mais so fre ram com a per da de seus em pre -
gos fo ram os ne gros e as mu lhe res, com a con clu -

são ób via de que as mu lhe res ne gras es tão no fun-
do des se poço. Para uma taxa de de sem pre go que
cres ceu 47,3% nos anos 90, se gun do da dos do
Ipea, as mu lhe res per de ram 50,3% mais em pre gos
e os ho mens ape nas 41,9%. Lem bran do que mes-
mo as sim as mu lhe res ti ve ram um cres ci men to da
par ti ci pa ção no mer ca do de tra ba lho, mas ago ra
este pro je to pode de sam pa rá-las em vá ri as ga ran ti -
as es pe cí fi cas.

E quan do pen sa mos que em bo ra as mu lhe res
ne gras re pre sen tem ape nas 14% da Po pu la ção
Eco no mi ca men te Ati va, são 20,3% do to tal de de-
sem pre ga dos. E é pre ci so lem brar que a du ra ção
mé dia do de sem pre go é su pe ri or en tre as mu lhe res
(10,5 me ses) que en tre os ho mens (6,9 me ses).

O Go ver no no va men te se vale do eu fe mis mo
ne o li be ral da ”fle xi bi li za ção“ para su a vi zar seu dis-
cur so e mi ni mi zar o im pac to dos fa tos. As mu dan ças 
na CLT não tor nam a le gis la ção fle xí vel, a de i xam
frá gil, tor nan do pre cá ria a po si ção do tra ba lha dor e
agra van do ain da mais a si tu a ção em que se en con -
tram as mu lhe res, e so bre tu do as mu lhe res ne gras,
na base da pi râ mi de das pri o ri da des. 

Ao de fi nir que haja pre va lên cia do ne go ci a do
so bre o le gis la do, Srªs e Srs. Se na do res, o Exe cu ti -
vo e os Par la men ta res que apo i am es sas mu dan ças 
que rem es con der a pró pria res pon sa bi li da de de es-
ta rem se guin do as re gras do jogo sujo do ca pi tal,
tro can do di re i tos dos tra ba lha do res por pro mes sas
vir tu a is de ba lan ças co mer ci a is fa vo rá ve is e de sen -
vol vi men to fan tás ti co.

Nes se dia de re fle xão, va mos ho me na ge ar as
mu lhe res, ne gras e bran cas, que lu ta ram por seus
di re i tos, e con quis ta ram me lho res con di ções de tra-
ba lho para suas fi lhas e ne tas. O Dia Inter na ci o nal
da Mu lher deve nos ins pi rar na de fe sa des sas con-
quis tas, con tra o que que rem fa zer com a CLT.

A ne go ci a ção co le ti va pre ci sa ser for ta le ci da,
sim, como ins tru men to fun da men tal para a re no va -
ção do pa pel dos sin di ca tos e am pli a ção do mer ca -
do de tra ba lho, mas não às cus tas de ga ran ti as his-
tó ri cas da clas se tra ba lha do ra. E nos so pa pel, Srªs
e Srs. Se na do res, é o de sa cra men tar di re i tos que a
so ci e da de jul ga ina li e ná ve is, não o de abrir bre chas
le ga is para ras gá-los.

Por fim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
a luta pela li ber ta ção das mu lhe res tem que se ma-
te ri a li zar no es for ço de cons tru ção de uma so ci e da -
de jus ta e so ci a lis ta, pois não se pode con ce ber
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uma luta sem a ou tra. A li ber ta ção da mu lher está,
sim, in ti ma men te li ga da a um pro ces so de trans for -
ma ções so ci a is em nos so País ou em qual quer ou-
tro. Por isso, o Esta do bra si le i ro tem que ser ca paz
de apli car po lí ti cas e ins tru men tos que aten dam às
de man das do més ti cas e pri va das dos tra ba lha do res 
em ge ral e afir mar um novo pa ta mar nas re la ções
hu ma nas, ou seja, po lí ti cas que se jam dis cu ti das e
re fle ti das pela so ci e da de. E so bre tu do tem que in-
ten si fi car o com ba te so bre os pi la res da do mi na ção,
da sub ser viên cia e amar ras ma te ri a is e es pi ri tu a is
so bre as mu lhe res.

Sr. Pre si den te, para con clu ir, que ro, mais uma
vez, de i xar a nos sa so li da ri e da de, o nos so apo io to-
tal e um gran de abra ço às mu lhe res tra ba lha do ras
do Bra sil e do mun do in te i ro pelo dia 8 de mar ço.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do
Cân di do, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se-
cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que
é ocu pa da pelo Sr. Mo re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Con-
ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a
pa la vra por que o meu Esta do de Ro ra i ma, que re-
pre sen to, tem even tu al men te sido no tí cia no Bra sil
por con ta de al guns fa tos la men tá ve is. Por tan to,
quan do exis te um fato a enal te cer a ação em Ro ra i -
ma, é im por tan te que pos sa mos di vul gá-lo e re gis -
trá-lo com mu i ta sa tis fa ção.

É isso que faço ao re gis trar um car tão re ce bi -
do por Dr. Cláu dio Du ar te da Fon se ca, Se cre tá rio de
Po lí ti ca da Sa ú de, do Mi nis té rio da Sa ú de, que en-
ca mi nhou a mi nha pes soa um qua dro onde es tão
re gis tra das as prin ci pa is ci da des bra si le i ras, com o
aten di men to do Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia, não só
das ca pi ta is como tam bém das prin ci pa is ci da des.
Nes te car tão, o Dr. Cláu dio Du ar te dá pa ra béns à ci-
da de de Boa Vis ta por que, a par tir des te mês de
mar ço, a Ca pi tal do meu Esta do de Ro ra i ma, Boa
Vis ta, é a ci da de bra si le i ra cam peã na atu a ção do
Pro gra ma de Sa ú de da Fa mí lia. Com os Pro gra mas
ini ci a dos, com as equi pes mon ta das, ini ci an do o seu
tra ba lho pela Pre fe i ta Te re sa Jucá, Boa Vis ta pas sa
a ter uma co ber tu ra de sa ú de da fa mí lia de 74,46%

da sua po pu la ção. Por tan to, a par tir des te mês, 74%
da po pu la ção de Boa Vis ta – e aí es tão in clu í dos to-
dos os ba ir ros po bres da ci da de – te rão aten di men -
to de agen tes de sa ú de, de mé di cos da fa mí lia, de
en fer me i ros tre i na dos, en fim, de equi pes ca pa ci ta -
das que atu a rão e se de di ca rão para me lho rar o
qua dro de sa ú de pú bli ca da nos sa ca pi tal.

Isso com pro va uma pri o ri da de gran de para a
área da sa ú de; isso mos tra a res pon sa bi li da de so ci -
al da Pre fe i ta e da Pre fe i tu ra; isso de mons tra, so bre -
tu do, que nós, ro ra i men ses, po de mos nos or gu lhar,
por que a me nor ca pi tal do Bra sil, a ca pi tal que tem a
me nor ar re ca da ção do País, que tem ex tre mas di fi -
cul da des de imi gra ção, as su miu a res pon sa bi li da de
so ci al, atu ou e in ves tiu bem re cur sos pú bli cos e pas-
sa a ser a ca pi tal bra si le i ra e a ci da de bra si le i ra de
ma i or co ber tu ra na sa ú de pú bli ca, de aten ção bá si -
ca, atra vés do Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia, um pro-
gra ma vi to ri o so e im por tan te por que che ga, bate à
por ta, pro cu ra a po pu la ção mais po bre do Bra sil,
dan do o aten di men to mé di co que, em mu i tas ve zes,
essa po pu la ção não tem con di ções de re ce ber nos
pos tos de sa ú de.

Por tan to, de se jo enal te cer esse fe i to da Pre fe i -
tu ra da ci da de de Boa Vis ta, na pes soa da Pre fe i ta
Te re sa Jucá, e pa ra be ni zar o Dr. Wir land da Luz,
Se cre tá rio de Sa ú de.

Sr. Pre si den te, peço a V. Exª a trans cri ção nos
Ana is do car tão e do qua dro com pa ra ti vo do Mi nis -
té rio da Sa ú de que re gis tra essa im por tan te con-
quis ta da ci da de de Boa Vis ta pe ran te o Bra sil.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Ro me ro Jucá

Mi nis té rio da Sa ú de

Se cre ta ria de Po lí ti cas de Sa ú de

Se na dor Ro me ro Jucá,

Man do-lhe um qua dro da co ber tu ra do PSF em ca pi ta is e

mu ni cí pi os de gran de por te. Hoje, Boa Vis ta é a ca pi tal de ma i or co-

ber tu ra po pu la ci o nal. Pa ra béns. 

Cláu dio Du ar te da Fon se ca.
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O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – V. Exª
será aten di do nos ter mos do Re gi men to Inter no.

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Ma u ro Mi ran da, Sér gio Ma-

cha do, Car los Pa tro cí nio, Ro me ro Jucá e Edi son Lo-
bão en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca -
dos, na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to
Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o trans cur so do
Dia Inter na ci o nal da Mu lher nos en se ja, a um só tem-
po, pres tar uma jus ta ho me na gem às mu lhe res bra si -
le i ras e às mu lhe res de todo o mun do e re fle tir so bre o
seu pa pel e sua con di ção de vida no lar e na so ci e da -
de.

A oni pre sen ça da mu lher nos la res é fato his tó ri -
co, mas só re cen te men te tem sido re co nhe ci da como
fa tor es sen ci al para a pre ser va ção dos la ços e dos
va lo res fa mi li a res; e seu pa pel na co mu ni da de vem
re ve lan do uma par ti ci pa ção cada vez mais in ten sa
em to das as áre as, des ta can do-se sua atu a ção no
se tor pro du ti vo e sua res pon sa bi li da de na ma nu ten -
ção da casa.

Nes te caso, é opor tu no lem brar que o nú me ro
de mu lhe res bra si le i ras che fes de fa mí lia, de acor do
com o Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca –
IBGE, é de apro xi ma da men te 11 mi lhões 160 mil.

Isso sig ni fi ca que um quar to de to das as cri an -
ças bra si le i ras, na pri me i ra in fân cia, vive em do mi cí li -
os onde as mu lhe res são as res pon sá ve is. Para a
pes qui sa do ra do De par ta men to de Po pu la ção e Indi-
ca do res So ci a is do IBGE, Ana Lú cia Sa bo ya, os da-
dos re ve lam uma mu dan ça no pa drão da so ci e da de.
A pre si den te da So ci e da de Psi ca na lí ti ca do Rio de
Ja ne i ro, Eli a na Hels sin ger, tam bém cons ta ta o cres ci -
men to do nú me ro de fa mí li as co man da das por mu lhe -
res e diz que essa ten dên cia pode se ra di ca li zar: ”A
mu lher vem pas san do por mu i tas trans for ma ções e
não to le ra mais fi car numa re la ção por de pen dên cia
eco nô mi ca ou sim ples men te por que o ho mem é o pai
dos fi lhos“ – ad ver te. 

Di an te des se pa no ra ma, Sras e Srs. Se na do res,
e le van do em con ta não só o ba i xo po der aqui si ti vo da
ma i o ria dos bra si le i ros, mas tam bém o fos so exis ten -
te na re mu ne ra ção de ho mens e mu lhe res, mes mo
quan do de sem pe nham ta re fas idên ti cas, apre sen tei à
apre ci a ção des te Par la men to, no ano pas sa do, o PLS
nº 16, que dá pre fe rên cia às mu lhe res na con ces são
de tí tu los de mo ra di as fi nan ci a das com re cur sos or-
ça men tá ri os da União.

Acre di to que a apre ci a ção cons ci en te e pri o ri tá -
ria des se pro je to, que ora tra mi ta na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, pode ser uma bela
for ma de ho me na ge ar mos as mu lhe res bra si le i ras,
no ta da men te aque las mais po bres, que lu tam com
ex tre ma di fi cul da de para so bre vi ver e para ga ran tir a
so bre vi vên cia e a edu ca ção dos fi lhos.

Ao jus ti fi car o pro je to de mi nha au to ria, lem brei
que, em bo ra a Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ça a mo-
ra dia como um di re i to so ci al, pra ti ca men te ine xis tem
po lí ti cas go ver na men ta is di ri gi das às mu lhe res com
essa fi na li da de. No en tan to, o nú me ro de mu lhe res no
País su pe ra em 3 mi lhões o de ho mens, de acor do
com o Cen so. Além dis so, a mu lher é o gran de sus ten -
tá cu lo da fa mí lia. His tó ri ca e es ta tis ti ca men te, o nú-
me ro de vi ú vas su pe ra em mu i to o de vi ú vos, e, nos
ca sos de se pa ra ção, res guar da das as ex ce ções,
com pe te à mu lher a cri a ção dos fi lhos. 

Uma ló gi ca per ver sa, Sras e Srs. Se na do res, co-
roa esse pa ra do xo: em bo ra a mão-de-obra fe mi ni na
es te ja a cada dia con quis tan do mais es pa ço na eco-
no mia bra si le i ra, as mu lhe res re ce bem sa lá ri os mé di -
os in fe ri o res aos dos ho mens, ain da que no de sem -
pe nho das mes mas fun ções.

Não há quem não co nhe ça pes so al men te ca sos 
des sa na tu re za: mu lhe res que, por mor te do côn ju ge
ou aban do no, vêem-se na con tin gên cia de cri ar os fi-
lhos com os par cos re cur sos da pen são ou ape nas
com o ren di men to do seu pró prio tra ba lho. É fre qüen -
te, por exem plo, a si tu a ção em que a em pre ga da do-
més ti ca, ga nhan do um ou dois sa lá ri os mí ni mos, des-
ti na par te do seu ren di men to para que ou tra pes soa
cu i de de seus fi lhos en quan to ela tra ba lha fora. Essa
si tu a ção é ain da agra va da pelo fato de que 30% das
mu lhe res que co man dam seus la res, de acor do com
o Cen so 2000, têm 60 anos ou mais.

Em suma, Sras e Srs. Se na do res, o que po de mos 
ob ser var é que a mu lher, alvo de tan tas ho me na gens
e de jus to re co nhe ci men to por tudo o que re pre sen ta
na nos sa so ci e da de, não tem a me re ci da con tra par ti -
da no que res pe i ta às po lí ti cas so ci a is. 

Por tudo isso, ao ho me na ge ar o trans cur so do
Dia Inter na ci o nal da Mu lher, que ro en ca re cer aos no-
bres Pa res o exa me aten to do pro je to de lei que apre-
sen tei a este egré gio Ple ná rio, ape lan do tam bém às
au to ri da des go ver na men ta is para que tor nem mais
efe ti vas as po lí ti cas di fe ren ci a das em fa vor da mu lher
bra si le i ra. 

Mu i to obri ga do. 
O SR. SÉRGIO MACHADO (PMDB – CE) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em meio aos tra-
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ba lhos da re cém ins ta la da Co mis são Espe ci al, que
te nho a hon ra de in te grar, en car re ga da de de ba ter
pro pos tas e ofe re cer so lu ções ao afli gen te pro ble ma
da Se gu ran ça Pu bli ca em nos so Pais, di ri jo-me hoje a
esta Casa com es pe ci al pre o cu pa ção.

Como re sul ta do da in dis pen sá vel re fle xão so bre 
o ver da de i ro pa pel do Con gres so Na ci o nal nes se
con tex to de cri mi na li da de sem pre ce den tes, pre o cu -
pa-me, em par ti cu lar, nos sa ca pa ci da de como le gis -
la do res de apre sen tar res pos tas rá pi das que cor res -
pon dam de for ma sa tis fa tó ria às ele va das ex pec ta ti -
vas de uma so ci e da de es tu pe fa ta, im po ten te e des-
pro te gi da, in cré du la ante a ação do Esta do e de cep ci -
o na da com a clas se po lí ti ca.

Pre o cu pa-me que a di nâ mi ca dos acon te ci men -
tos no ce ná rio po lí ti co-par ti dá rio, so bre tu do num ano
ele i to ral como o que vi ve mos, pos sa vir a de ter mi nar
no vas pri o ri da des ime di a tis tas e as sim des vi ar nos sa
aten ção dos re a is an se i os e ne ces si da des do ci da -
dão. Ci da dão hoje com ple ta men te in de fe so, mi na do
em sua cre di bi li da de nas ins ti tu i ções, o que re tro a li -
men ta seu sen ti men to de in se gu ran ça.

Di an te de tal qua dro de fra gi li da de, jul go im pe ri -
o so de sen vol ver mos am plo es for ço no sen ti do de que
seja iden ti fi ca do, dis cu ti do e apre sen ta do um elen co
de pro po si ções pri o ri tá ri as e de so lu ções prá ti cas in-
te gra das, que de mons trem à po pu la ção o ca rá ter
prag má ti co do tra ba lho de sen vol vi do pelo Par la men to 
no com ba te fir me, efi caz e ime di a to con tra a vi o lên cia
e o cri me. 

Que a cri a ção da Co mis são Espe ci al não seja
en ca ra da pela so ci e da de como mera me di da ele i to re -
i ra; que seus tra ba lhos se jam cé le res e ob je ti vos, de
modo que trans pa re çam cris ta li na men te sua im por -
tân cia e sua efi ciên cia; que a mí dia pos sa le var ao pú-
bli co re sul ta dos pal pá ve is de seus exa mes e de ba tes.

No Bra sil, jun to com os qua ren ta mil ci da dãos
as sas si na dos no ano pas sa do, se pul ta ram-se tam-
bém ines ti má ve is par ce las de nos sos va lo res mo ra is. 

No Bra sil, jun to com os qui nhen tos e vin te e dois
ci da dãos se qües tra dos no úl ti mo ano, se qües trou-se
tam bém todo um sis te ma de cren ças, cor ro en do ir re -
ver sí vel e sig ni fi ca ti va men te o pa tri mô nio de con fi an -
ça ne ces sá rio à ma nu ten ção e à es ta bi li da de nas re-
la ções en tre o povo e os po de res le gal men te cons ti tu -
í dos.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, sa be mos
que nos sa so ci e da de vive hoje num mar de in cer te -
zas quan to à in te gri da de fí si ca de pes so as e de pro-
pri e da des. Um mar de in cer te zas onde a so ci e da de
ci vil in ves te, com re cur sos pri va dos, a ci fra as tro nô mi -

ca de qua ren ta e oito bi lhões de re a is, cer ca de 20% a
mais que o in ves ti men to do pró prio Esta do. 

Por ou tro lado, está cla ro que o ins tru men tal ju rí -
di co de que dis po mos está mu i tís si mo lon ge de pos si -
bi li tar as con di ções mí ni mas para o en fren ta men to da
ques tão.

Urge não só um am plo re or de na men to ins ti tu ci -
o nal nos se to res en vol vi dos, mas tam bém uma cri te ri -
o sa re vi são das le gis la ções cri mi nal e pe nal.

Pro pos tas não fal tam. Em am bas as Ca sas do
Con gres so fo ram apre sen ta dos cer ca de du zen tos e
cin qüen ta pro je tos.

Enquan to isso, a pre va ri ca ção, os sa lá ri os ba i -
xos, a fal ta de tre i na men to ade qua do, de apa re lha -
gem, de pla nos e de co or de na ção vêm agra van do ga-
lo pan te men te a si tu a ção de nos sas qua se fa li das ins-
ti tu i ções po li ci a is e, com elas, a já pre cá ria cre di bi li da -
de do ele i to ra do.

Não po de mos per mi tir que a ação do Con gres so 
Na ci o nal com vis tas ao ur gen te res ga te da con fi an ça
po pu lar no âm bi to da Se gu ran ça Pú bli ca seja con fun -
di do com en go dos opor tu nis tas de cam pa nha.

Não per mi ta mos que a Co mis são Espe ci al, cri a -
da no ca lor das emo ções, ve nha a es va zi ar-se sob
qual quer pre tex to, nem que suas ati vi da des ve nham a
ser sa bo ta das pela su per ve niên cia de no vos in te res -
ses apa ren te men te mais ur gen tes.

Ao lon go dos anos, cons ti tu í ram-se nes te Par la -
men to, inú me ras co mis sões tem po rá ri as com fi na li -
da des es pe cí fi cas. Algu mas com ob je ti vos mais no-
bres, ou tras nem tan to. Algu mas pros pe ra ram e trou-
xe ram res pos tas jus tas aos fins em fun ção dos qua is
fo ram cons ti tu í das. Ou tras, con tu do, per de ram-se, ci-
a ram no va zio, na des con ti nu i da de de pro pó si tos e
mu i tas ve zes no des ca so.

Po de mos ob ser var no mais das ve zes que o in-
su ces so de cer tas co mis sões tem po rá ri as de cor re da
mo ro si da de com que as pro po si tu ras são ali apre ci a -
das, mo ro si da de em ge ral re sul tan te da fal ta de quo-
rum cuja mo ti va ção, por sua vez, guar da re la ção di re -
ta com a vi si bi li da de que a mí dia lhe em pres ta.

Des ta fe i ta, to das as aten ções se mo bi li zam em
tor no da co mo ção dos bár ba ros acon te ci men tos das
úl ti mas se ma nas. A im pren sa re gis tra di u tur na men te
ina cre di tá ve is epi só di os de des dém à vida hu ma na.
Ce nas sur re a lis tas da des ca ra da ou sa dia dos ban di -
dos in va dem nos sos la res e pe los no ti ciá ri os nos ex-
põem a quan tas an dam os cres cen tes ab sur dos des-
sa cri se de sen fre a da.

Fru to do medo ge ne ra li za do e da in dig na ção so-
ci al, o cla mor da na ção se re fle te na co bran ça por
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ações con cre tas e con ti nu as. Por isso, é mis ter que
nos man te nha mos nes te foco, sob pena de, ao dele
nos des vi ar mos, ani qui lar mos de vez a ima gem da
Po lí ti ca e da ca pa ci da de dos ho mens pú bli cos nes te
País.

Assim, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o
ma i or de sa fio que se nos de fron ta con sis te no com-
pro mis so de com pa ti bi li zar mos a ine vi tá vel de man da
a ser ge ra da pe los no vos fa tos po lí ti cos do dia-a-dia
com a pri o ri da de ab so lu ta a ser dis pen sa da por nós,
no tra to das ma té ri as ati nen tes ao com ba te à cri mi na -
li da de. E que o as su ma mos em to das as ins tân ci as,
den tro e fora da Co mis são Espe ci al. 

No cum pri men to fiel e inar re dá vel des te com-
pro mis so re pou sa, a meu ver, o que de mais im por -
tan te es pe ra hoje de nos o povo bra si le i ro.

Obser va da essa fun da men tal pre mis sa, es tou
con vic to de que o Con gres so Na ci o nal sa be rá de-
sem pe nhar, de for ma so be ra na e de mo crá ti ca, seu
pa pel de ci si vo, para que nos sas co mu ni da des, nos-
sas fa mí li as e a so ci e da de bra si le i ra como um todo
pos sam ter de vol ta a paz, a or dem e a me re ci da tran-
qüi li da de a que têm di re i to 

Era o que ti nha a di zer. 
Mu i to obri ga do. 
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil tem fe i to
gran des pro gres sos, com re co nhe ci men to in ter na ci o -
nal, no com ba te à sín dro me da imu no de fi ciên cia ad-
qui ri da (AIDS). No en tan to, ape sar de to dos os es for -
ços, ain da es ta mos lon ge de atin gir uma po si ção que
sig ni fi que o efe ti vo cum pri men to do dis po si ti vo cons ti -
tu ci o nal que ga ran te a to dos os bra si le i ros o di re i to à
sa ú de.

Alguns fa tos nos de i xam re al men te im pres si o -
na dos, como o cres ci men to do nú me ro de pes so as in-
fec ta das pelo ví rus HIV em qua se to das as fa i xas etá-
ri as e ní ve is so ci a is.

O fato de a pro por ção de mu lhe res in fec ta das
es tar au men tan do con si de ra vel men te, é ou tro ele-
men to de gran de pre o cu pa ção para to dos nós que lu-
ta mos pela sa ú de, pela vida hu ma na, pela me lho ria
das con di ções sa ni tá ri as de nos sa po pu la ção.

Se gun do a im pren sa, o juiz da 7ª Vara da Fa zen -
da Pú bli ca de São Pa u lo se ne gou a au to ri zar o for ne -
ci men to de me di ca men tos a por ta do res de AIDS, ale-
gan do que ”To dos so mos mor ta is. Mais dia me nos
dia, não sa be mos quan do, es ta re mos par tin do, al-
guns, por seu mé ri to, para ver a face de Deus, isto não
pode ser tido por dano“.

A Lei 9.313/96 as se gu ra aos por ta do res de HIV
e do en tes de AIDS o for ne ci men to pelo Go ver no dos
me di ca men tos ne ces sá ri os ao tra ta men to mé di co; no
en tan to, nem sem pre as co i sas ocor rem de acor do
com as ne ces si da des pes so a is dos do en tes.

O di re tor do Pro gra ma Na ci o nal de AIDS, Pa u lo
Te i xe i ra, in for mou que hou ve um au men to de 16% no
nú me ro anu al de jo vens ho mos se xu a is in fec ta dos.
Nos anos de 1993 e 1998 (fo ram re gis tra dos 415 e
481 ca sos, res pec ti va men te), o que cer ta men te é
alar man te, pois pode re ve lar tan to uma nova for ma de
os jo vens en ca ra rem a do en ça, como uma cer ta ba-
na li za ção do pro ble ma, o que é mu i to gra ve em re la -
ção à AIDS.

Não res ta dú vi da de que é ne ces sá rio to mar
pro vi dên ci as para re ver ter essa ten dên cia, que tam-
bém está ocor ren do em re la ção a ido sos: pes so as
aci ma de 50 anos já re pre sen tam 8% do to tal de in fec -
ta dos no País. Nos úl ti mos dois anos, a AIDS atin giu
mais esse seg men to do que o de cri an ças e jo vens
até 19 anos.

Não po de mos des cu i dar-nos em re la ção a essa
gra ve epi de mia, pois o Bra sil con ti nua li de ran do as
es ta tís ti cas de AIDS na Amé ri ca La ti na, com 540 mil
pes so as con vi ven do com o HIV e a AIDS. São 20 mil
no vos ca sos de in fec ção a cada ano.

O fato de o Go ver no Fe de ral ter um pro gra ma
que vem ob ten do su ces so no com ba te à AIDS pode
ter con tri bu í do para que al guns gru pos se des cu i das -
sem, ima gi nan do que a AIDS está do mi na da e que os
me di ca men tos já re sol vem o pro ble ma, o que não é
ver da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o dia 1E de
de zem bro foi es co lhi do como o Dia Mun di al de Luta
con tra a Aids. Os pro nun ci a men tos re a li za dos nes te
Ple ná rio nos ser vi ram de aler ta e as si na la ram uma
data para ma i or re fle xão quan to a essa epi de mia, so-
bre a qual de ve mos exer cer uma eter na vi gi lân cia.

Como mé di co e po lí ti co, é gran de mi nha aten-
ção pes so al com os jo vens que es tão sen do in fec ta -
dos pelo ví rus HIV to dos os dias, seja por fal ta de in-
for ma ção, pelo com par ti lha men to de se rin gas ou por
qual quer ou tro mo ti vo, pois o fu tu ro do Bra sil está
sen do com pro me ti do com a per da de com pa tri o tas
em ple na vi ta li da de, no iní cio de suas car re i ras pro fis -
si o na is, des tru in do so nhos, pro je tos pes so a is e fa mi -
li a res.

Meu cu i da do com os ido sos tam bém é gran de,
pois, num país com gran des pro ble mas edu ca ci o na is, 
mu i tas pes so as com mais de 50 anos le va ram uma
vida sem aten ta rem para os ris cos da AIDS e, por
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isso, não es tão pre pa ra das para en fren tar uma do en -
ça tra i ço e i ra e mor tal, por mo ti vo da de sin for ma ção e
dos pre con ce i tos.

Sa be mos que o pro ble ma não é ape nas bra si le i -
ro. As Na ções Uni das di vul ga ram es ta tís ti cas im pres -
si o nan tes: o HIV já atin giu de 40 mi lhões de pes so as
nos úl ti mos vin te anos, sen do 28 mi lhões ape nas na
Áfri ca sub sa a ri a na e um mi lhão e qua tro cen tos mil na
Amé ri ca La ti na.

Na Áfri ca, no bres Co le gas, a AIDS se ex pan de
num rit mo im pres si o nan te. Na que le Con ti nen te, mor-
rem 2 mi lhões de so ro po si ti vos por ano, o que re pre sen -
ta 80% do to tal de ví ti mas anu a is da epi de mia, no mun-
do. Embo ra tal pro li fe ra ção seja atri bu í da à po bre za e à
fal ta de in for ma ção, seis dos 22 mi nis tros do Zim bá bue
es tão afe ta dos pelo ví rus. A con ta mi na ção da pró pria
eli te di ri gen te de mons tra que esse ter rí vel mal atin giu
um novo pa ta mar, na que le país, que tem 1,5 mi lhão de
so ro po si ti vos, den tre eles, 56 mil cri an ças.

No Zim bá bue, Sras e Srs. Se na do res, tam bém
exis te um pro gra ma de me di ca ção gra tu i ta, do qual se
be ne fi ci am os seis mi nis tros atin gi dos; mas atin ge so-
men te 500 pes so as. A es ti ma ti va de vida, até 2010,
deve cair de 66 para 33 anos.

Os no vos ca sos de con tá gio no ano pas sa do to-
ta li za ram 5 mi lhões de pes so as. Qu a se 3 mi lhões de
mor tes ocor re ram em 2001, in clu si ve 580 mil cri an ças 
com me nos de 15 anos.

No Bra sil, o nú me ro de pes so as atin gi das po de -
rá ter che ga do a 600 mil no fi nal de 2001, cor res pon -
den te a 40% de toda a po pu la ção la ti no-ame ri ca na
afe ta da pelo HIV, ape sar do avan ço em nos sos pro-
gra mas de com ba te à do en ça.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o Se cre tá -
rio-Ge ral das Na ções Uni das, Kofi Annan, em im por -
tan te men sa gem no Dia Mun di al de Luta con tra a
Aids, con cla ma to dos os pa í ses a lu ta rem por um
mun do me lhor para nos sos fi lhos, prin ci pal men te
após os aten ta dos de 11 de se tem bro: ”Isto sig ni fi ca
re do brar nos sos es for ços para eli mi nar a AIDS e o
HIV“, pois, a cada hora, qua se 600 pes so as são in fec -
ta das e mais de 60 cri an ças mor rem de AIDS.

Essa tam bém deve ser a nos sa meta, por uma
ques tão de jus ti ça, de di re i tos hu ma nos, de cum pri -
men to de nos sa Cons ti tu i ção e de nos sa res pon sa bi -
li da de pes so al. Assim o afir mo, na con di ção de mé di -
co e de ho mem pú bli co.

E essa pre o cu pa ção não se re fe re ape nas aos
do en tes de Aids, mas igual men te àque les que so frem 
de ou tras mo lés ti as e que tam bém me re cem um tra ta -
men to dig no e hu ma no.

Peço a to dos os emi nen tes Se na do res, a to dos
os mem bros do Con gres so Na ci o nal, que en vi dem os
es for ços ne ces sá ri os para sal var mos nos sos jo vens,
nos sas cri an ças e nos sos ido sos des sa gra ve pan de -
mia, que ain da está lon ge de ser ven ci da pela ciên cia
e que po de rá ca u sar da nos ir re pa rá ve is à nos sa po-
pu la ção.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao re gis trar a
pas sa gem de seu dia, nes te 7 de mar ço, de se jo sa u -
dar efu si va men te o Cor po de Fu zi le i ros Na va is, ins ti -
tu i ção da qual to dos os bra si le i ros po de mos nos or gu -
lhar. São 194 anos de uma fe cun da exis tên cia, pa u ta -
da por ele va dos va lo res que, en tre la çan do fun ções tí-
pi cas da ati vi da de mi li tar e acen dra do es pí ri to cí vi co,
aju dam a edi fi car e a con tar nos sa His tó ria.

Ten do sua ori gem na Bri ga da Real da Ma ri nha,
uni da de de sol da dos-ma ri nhe i ros cri a da em Lis boa,
em fins do sé cu lo XVIII, seus com po nen tes che ga ram 
ao Bra sil em 1808, acom pa nhan do a fa mí lia real por-
tu gue sa. Na que le mo men to de ci si vo para a co lô nia
bra si le i ra, em que a trans fe rên cia do Esta do me tro po -
li ta no mo di fi ca va por com ple to o es ta tu to co lo ni al,
abrin do ter re no para a in de pen dên cia que não tar da -
ria, os Fu zi le i ros Na va is co me ça vam a ins cre ver seu
nome em nos sa His tó ria. 

O pro fis si o na lis mo que tão bem ca rac te ri za as
For ças Arma das en con tra no Cor po de Fu zi le i ros Na-
va is uma de suas ex pres sões má xi mas. Com efe i to,
seus in te gran tes são per ma nen te men te pre pa ra dos
para re a li zar ações e ope ra ções ter res tres ne ces sá ri -
as a uma cam pa nha na val, as sim como a guar da e a
se gu ran ça de ins ta la ções da Ma ri nha do Bra sil. Esse
tre i na men to mi li tar, sem pre ri go ro so e es pe ci a li za do,
é fun da men tal para o pre pa ro à re a li za ção de ope ra -
ções an fí bi as.

Faço ques tão de re al çar esse as pec to da for ma -
ção dos fu zi le i ros, Sr. Pre si den te, por que dela de cor re a
ex cep ci o nal qua li da de de seu tra ba lho. Ofi ci a is e pra ças 
são cri te ri o sa men te for ma dos em es ta be le ci men tos in-
te gran tes do Sis te ma de Ensi no Na val, de onde par tem, 
ba si ca men te, para ser vir em Uni da des se di a das na ci-
da de do Rio de Ja ne i ro, nos gru pa men tos li to râ ne os de
Rio Gran de, Sal va dor, Na tal e Be lém, nos gru pa men tos
flu vi a is de Ma na us e La dá rio e, aqui na Ca pi tal, no Gru-
pa men to de Fu zi le i ros Na va is de Bra sí lia.

A per ma nên cia e o pros se gui men to na car re i ra
exi gem do fu zi le i ro na val con tí nuo apri mo ra men to
téc ni co-pro fis si o nal, co lo can do-o sob per ma nen te
pro ces so de ava li a ção. Des sa con tí nua ava li a ção fa-
zem par te de sem pe nho pro fis si o nal, hi gi dez fí si ca e
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qua li da des mo ra is. Sua as cen são fun ci o nal, as sim
como in di ca ções para pro mo ção, con de co ra ção, cur-
sos e co mis sões no ex te ri or, de pen dem do tem po de
ser vi ço na tro pa, as so ci a do à par ti ci pa ção em ma no -
bras e exer cí ci os. Des se con jun to de ati vi da des é que
sai o fu zi le i ro na val com pe ten te, aguer ri do e pro fis si o -
nal que o Bra sil tan to res pe i ta e ad mi ra.

Ao fi na li zar este bre ve pro nun ci a men to, Sr. Pre-
si den te, Sras e Srs. Se na do res, gos ta ria de re gis trar a
exis tên cia de um sin gu lar mu seu cujo acer vo con ta a
His tó ria do Cor po de Fu zi le i ros Na va is. Tra ta-se, pro-
va vel men te, do úni co mu seu bra si le i ro cons tru í do
num tú nel, de que de cor re sua sin gu la ri da de. Ele está
si tu a do na For ta le za de São José da Ilha das Co bras,
no Pri me i ro Dis tri to Na val, per to da Pra ça Mauá, bem
no cen tro do Rio de Ja ne i ro.

É re mo ta a ori gem do es pa ço trans for ma do em
mu seu, em 1989: era uma pas sa gem, que os por tu gue -
ses cons tru í ram no sé cu lo XVII, para que as tro pas tran-
si tas sem pela ilha sem se rem no ta das. Si tu a da em um
pon to por de ma is es tra té gi co para a de fe sa do Rio de
Ja ne i ro, a For ta le za hoje abri ga esse mu seu, que con ta
a tra je tó ria do Cor po de Fu zi le i ros Na va is. Trin ta vi tri nes
ex põem pe ças as mais di ver sas e, em ou tro tú nel, en-
con tram-se ar mas de di ver sas épo cas.

Ao cabo de 194 anos de uma glo ri o sa exis tên -
cia, o Cor po de Fu zi le i ros Na va is fez por me re cer nos-
sas ho me na gens, ex pres são do mais le gí ti mo re co -
nhe ci men to da Pá tria a es ses seus va lo ro sos ser vi do -
res. Que ele per ma ne ça sen do o que sem pre foi: mo-
de lo de pro fis si o na lis mo e de ci vis mo. O Bra sil, agra-
de ci do, an se ia pela con ti nu i da de des sa His tó ria tão
bri lhan te e he rói ca!

Mu i to obri ga do.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, Sras e Se nho res Se na do res, en tre as mu i tas
qua li da des do povo bra si le i ro, como se sabe, des ta -
ca-se a hos pi ta li da de. Estran ge i ros que vi si tam nos so 
País fre qüen te men te se sur pre en dem com o aco lhi -
men to ca ri nho so que aqui re ce bem. Na ver da de, essa
nos sa di fun di da ca rac te rís ti ca não en con tra pa ra le lo
no mun do. 

Ao mes mo tem po, Sr. Pre si den te, o Bra sil – país
de di men sões con ti nen ta is – pos sui um dos mais exu-
be ran tes acer vos de ri que zas na tu ra is de todo o pla-
ne ta, tra du zi do em 7.367 qui lô me tros de um li to ral
com mag ní fi cas pra i as e sol pra ti ca men te o ano todo;
em uma ve ge ta ção ri quís si ma, onde se des ta cam flo-
res tas como a Mata Atlân ti ca e a Ama zô nia – esta,
com mais de 3 mi lhões de qui lô me tros qua dra dos de
in ve já vel bi o di ver si da de – e sis te mas como o cer ra do, 
as ma tas de ara u cá ria, a ca a tin ga, os pam pas, as res-
tin gas, os man gues, o Pan ta nal Mato-Gros sen se. 

As ri que zas na tu ra is ain da se fa zem re pre sen tar 
nos co los sa is rios que cor tam boa par te do ter ri tó rio

bra si le i ro, nas ca ta ra tas e ca cho e i ras, nas gru tas, nas
cu ri o sas for ma ções ro cho sas en con tra das em par-
ques na tu ra is, na fa u na e na flo ra di ver si fi ca das e pre-
sen tes em to dos es ses ecos sis te mas. Com ple ta esse
ce ná rio a pró pria po pu la ção bra si le i ra, mis tu ra de ra-
ças, com uma va ri e da de ím par na sua cul tu ra, nos
seus cos tu mes, nas suas ma ni fes ta ções ar tís ti cas. 

Te mos con di ções de re a li zar, com re per cus são in-
ter na ci o nal, Fes ti va is de Fru tas e de Flo ri cul tu ra, no ta -
da men te em ci da des nor des ti nas per ma nen te men te
ba nha das de sol, no li to ral ou no in te ri or. Nos sa di ver si -
da de fru tí fe ra é imen sa, com exem pla res de es pé ci es
não raro ig no ra das pe los pró pri os bra si le i ros.

Tudo isso, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
faz su por que o Bra sil é o país dos so nhos de qual-
quer tu ris ta. 

Na prá ti ca, não é o que se ob ser va. Os da dos
de mons tram, ca bal men te, que a ati vi da de tu rís ti ca,
em nos so País, con quan to te nha sido in cre men ta da
nos úl ti mos anos, está a anos-luz do apro ve i ta men to
en se ja do pelo pa tri mô nio de ri que zas na tu ra is e hu-
ma nas; e a anos-luz, tam bém, dos ín di ces de pro mo -
ção do tu ris mo que se re gis tram em pa í ses de sen vol -
vi dos, mu i tos de les me nos atra en tes que o nos so.

Em 2000, o Bra sil re ce beu 4 mi lhões e 500 mil
tu ris tas, en quan to a ci da de de Las Ve gas, em ple no
de ser to ame ri ca no e com seus atra ti vos con cen tra -
dos uni ca men te nos cas si nos, re ce beu 36 mi lhões de
vi si tan tes – a ma i o ria, re co nhe ça mos, de tu ris tas in-
ter nos. A dis pa ri da de, no en tan to, é bru tal. Cabe lem-
brar, a esse pro pó si to, uma fra se que cer ta oca sião
ouvi de um téc ni co ame ri ca no: ”Em Las Ve gas, Deus
não fez nada e o ho mem fez tudo; no Bra sil, Deus fez
tudo e o ho mem não fez nada.“

Essa de si gual da de acen tu a da se re pe te no co-
te jo com ou tras ci da des e com pa í ses que têm gran de 
vo ca ção tu rís ti ca, seja por suas be le zas na tu ra is, por
sua im por tân cia his tó ri ca ou por seu acer vo ar tís ti co.
É mis ter re co nhe cer que pa í ses como os Esta dos
Uni dos, a Fran ça, a Itá lia e a Espa nha con cen tram ou-
tras van ta gens, além dos atra ti vos tra di ci o na is, des ta -
can do-se a pro xi mi da de ge o grá fi ca em re la ção aos
mer ca dos de de man da e a pró pria ren da da po pu la -
ção, que fa vo re ce o tu ris mo in ter no. 

No en tan to, pe las in for ma ções que nos che gam, 
o Bra sil per de, no que res pe i ta à ex plo ra ção da ati vi -
da de tu rís ti ca, até para pa í ses mais po bres e de me-
nor po ten ci al, como o Vi et nã, o Uru guai, a Cos ta Rica.

Isso ex pos to, im põe-se ques ti o nar por que o
Bra sil, tão ca ren te e tão en di vi da do, não in cre men ta o
tu ris mo como ati vi da de eco nô mi ca sus ten tá vel, de
for ma a ge rar em pre gos, me lho rar a ren da da po pu la -
ção ca ren te, fo men tar o cres ci men to eco nô mi co e au-
men tar a ar re ca da ção.
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Algu mas hi pó te ses, de ime di a to le van ta das, en-
con tram am pa ro na aná li se dos es pe ci a lis tas: in ves ti -
men tos mu i to aquém do re que ri do pelo se tor de tu ris -
mo, pou ca di vul ga ção dos atra ti vos, pla ne ja men to fa-
lho nos fes ti va is re a li za dos no ex te ri or, fal ta de qua li fi -
ca ção dos re cur sos hu ma nos e in fra-es tru tu ra ab so -
lu ta men te de fi ci en te. 

Eis aí, no bres Co le gas, um fa tor de ci si vo para a
pro mo ção do tu ris mo em todo o mun do: in fra-es tru tu -
ra. Tu ris ta al gum, dis pon do de op ções as mais va ri a -
das para seu en tre te ni men to, op ta rá por um lo cal de
des ti no que não ofe re ça boa rede ho te le i ra, boas con-
di ções de se gu ran ça, de trans por te e de in fra-es tru tu -
ra sa ni tá ria. 

Ti ve mos, re cen te men te, um exem plo dis so, com a
ad ver tên cia fe i ta pela Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de
aos tu ris tas que pre ten di am vi si tar o Bra sil. A en ti da de
di vul gou re la tó rio re co men dan do pre ca u ções em re la -
ção à pos si bi li da de de con tra í rem fe bre ama re la, ma lá -
ria e, prin ci pal men te, o den gue. O re la tó rio cita, ain da, o
ris co de con tá gio de do en ças como o có le ra e a he pa ti -
te. Fa tos como esse, evi den te men te, afu gen tam boa
par te dos tu ris tas in te res sa dos em co nhe cer as be le zas 
da nos sa ter ra e a alma do nos so povo.

Hoje, Sr. Pre si den te, a ação go ver na men tal vol-
ta da para o tu ris mo con cen tra-se no Fun do Ge ral de
Tu ris mo – Fun ge tur; no Pro gra ma Na ci o nal de Mu ni ci -
pa li za ção do Tu ris mo – PNMT; no Pro gra ma de Ação
para o De sen vol vi men to Inte gra do do Tu ris mo – Pro-
de tur; no Ro te i ro de Infor ma ções Tu rís ti cas – Rin tur; e
no Eco tu ris mo. Exis tem ain da al guns ou tros pro gra -
mas, de me nor am pli tu de, mas bas tan te in te res san -
tes, como o ”Me lhor Ida de“ e o ”Ini ci a ção Esco lar“. 

O Fun ge tur des ti na-se a ofe re cer cré di to para a
im plan ta ção, ma nu ten ção e me lho ria de em pre en di -
men tos tu rís ti cos a em pre sas e ór gãos pú bli cos que
atu am no se tor. Embo ra te nha re tor no de seus fi nan -
ci a men tos, o Fun ge tur há mu i to não re ce be re pas ses
de re cur sos da União, mo ti vo por que seu or ça men to
vem de cres cen do sis te ma ti ca men te. É de se la men -
tar essa si tu a ção, se lem brar mos que gran de par te da
in fra-es tru tu ra tu rís ti ca – já pre cá ria – que te mos hoje
foi fi nan ci a da por esse fun do. 

O Pro gra ma Na ci o nal de Mu ni ci pa li za ção do Tu-
ris mo, co or de na do pela Embra tur, é de suma im por -
tân cia, por bus car ma i or efi ciên cia na ex plo ra ção da
ati vi da de tu rís ti ca por meio da des cen tra li za ção, ao
mes mo tem po em que pro mo ve o in ter câm bio de Mu-
ni cí pi os, Esta dos e União en tre si e com a ini ci a ti va
pri va da. De acor do com o PNMT, 1.680 mu ni cí pi os
bra si le i ros têm po ten ci al tu rís ti co. 

Con ce bi do para fi nan ci ar a im plan ta ção da in-
fra-es tru tu ra re que ri da pelo tu ris mo, o Pro de tur tor-
nou-se a pri me i ra ex pe riên cia no de sen vol vi men to do
po ten ci al de tu ris mo re gi o nal a va ler-se de fi nan ci a -

men tos ex ter nos. Tra ta-se de um dos mais atu an tes
pro gra mas do se tor, es pe ci al men te o Pro de tur/Nor -
des te, já que os de ma is – Pro de tur/Ama zô nia e Cen-
tro-Oes te, Pro de tur-Su des te e Pro de tur/Sul e Mer co -
sul es tão me nos avan ça dos. 

O Rin tur con sis te na iden ti fi ca ção de mu ni cí pi os 
pri o ri tá ri os para o de sen vol vi men to da ati vi da de tu rís -
ti ca. Para isso, vale-se de pes qui sas e de co le tas de
in for ma ções jun to aos pró pri os mu ni cí pi os, atu a li za -
das anu al men te. 

Os pro gra mas ”Me lhor Ida de“ e ”Ini ci a ção Esco-
lar“ di ri gem-se, res pec ti va men te, ao pú bli co com mais
de 50 anos, que pode apro ve i tar a ofer ta dos ser vi ços
nas ba i xas tem po ra das; e aos es tu dan tes da 6ª à 8ª
sé ri es, aos qua is são mi nis tra dos en si na men tos so-
bre a im por tân cia so ci o e co nô mi ca do tu ris mo. O pro-
gra ma visa, tam bém, a mo ti var par te des ses es tu dan -
tes, le van do-os a op tar por pro fis sões na área do tu-
ris mo, além de cons ci en ti zá-los para a ne ces si da de
de pro te ção do nos so pa tri mô nio cul tu ral e na tu ral. 

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, que ro abor dar o pro-
gra ma ”Eco tu ris mo“, o qual con si de ro ter es pe ci al im-
por tân cia. Lem bro, a pro pó si to, que o cor ren te ano de
2002 foi pro cla ma do pela ONU, já em ju lho de 1998,
como o ”Ano Inter na ci o nal do Eco tu ris mo“, o que de-
mons tra a im por tân cia des se tema no ce ná rio in ter -
na ci o nal. 

A de ci são da que la egré gia Assem bléia ba se ou-se 
no fato de que o eco tu ris mo, sen do um ins tru men to de
po lí ti ca eco nô mi ca e de pro mo ção so ci al, re pre sen ta
uma al ter na ti va sus ten tá vel e res pon sá vel de uti li za ção
dos re cur sos na tu ra is e cul tu ra is do pla ne ta. 

Aqui, no bres Co le gas, abre-se, a meu ver, uma
imen sa pos si bi li da de para o de sen vol vi men to do tu-
ris mo no Bra sil. De ime di a to, pen sa mos na Ama zô nia
e no va men te re cor re mos à ONU: uma pes qui sa fe i ta
por aque la en ti da de, há al guns anos, in clu iu a Ama-
zô nia en tre as dez pa la vras mais re co nhe ci das mun-
di al men te, ao lado de mar cas co mer ci a is que in ves -
tem mi lhões de dó la res em mar ke ting, como
”Coca-Cola“, ”Mi cro soft“ e ”McDo nald’s“. 

Mas o po ten ci al bra si le i ro vai mu i to além da Ama-
zô nia. Te mos nada me nos que 34 par ques na ci o na is,
23 re ser vas bi o ló gi cas e 14 áre as de pro te ção am bi en -
tal, que so mam – pas mem! – 31 mi lhões de hec ta res.
Nos sa di men são con ti nen tal, nos sa di ver si da de am bi -
en tal e a va ri e da de da nos sa cul tu ra nos ga ran tem uma
po si ção pri vi le gi a da no que con cer ne ao eco tu ris mo. 

Nes se con tex to se en qua dra tam bém o que se
tor nou co nhe ci do como tu ris mo ru ral – ati vi da de em
ple na ex pan são, de nor te a sul do País. Cal cu la-se
que os em pre en di men tos des se se tor cri a ram mais
de 1 mi lhão de em pre gos na úl ti ma dé ca da, com pen -
san do a re du ção dos pos tos de tra ba lho im pos ta pela
me ca ni za ção agrí co la, evi tan do o êxo do ru ral e, con-
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se qüen te men te, o in cha ço das ci da des. A ren da fa mi -
li ar ge ra da no cam po por ati vi da des não-agrí co las,
com des ta que para o tu ris mo ru ral, foi es ti ma da em
543 re a is, con tra 264 re a is das fa mí li as que se de di -
cam à agri cul tu ra. 

Sras e Srs. Se na do res, da dos da WTTC (Con se -
lho Mun di al de Vi a gens e Tu ris mo) re ve lam que, em
1999, a ati vi da de tu rís ti ca fa tu rou, em todo o mun do,
4 tri lhões e 500 bi lhões de dó la res, ar re ca dan do 792
bi lhões de dó la res em im pos tos e ge ran do 192 mi-
lhões de em pre gos. 

No Bra sil, no mes mo pe río do, se gun do a
Embra tur, o tu ris mo ge rou uma ren da de 32 bi lhões
de dó la res, pro pi ci an do uma ar re ca da ção de 7 bi-
lhões de dó la res em tri bu tos di ver sos e ge ran do 6 mi-
lhões de em pre gos. 

A taxa de ocu pa ção dos ho téis bra si le i ros, em
1999, foi de 59,3%. O nú me ro de tu ris tas do més ti cos
– qua se 40 mi lhões – foi oito ve zes su pe ri or ao de vi si -
tan tes es tran ge i ros. As ci da des mais vi si ta das por tu-
ris tas es tran ge i ros fo ram o Rio de Ja ne i ro, pro cu ra do
por 32,5% de les, se gui do de Flo ri a nó po lis (17,7%),
São Pa u lo (13,7%) e Sal va dor (12,7%). Os tu ris tas
bra si le i ros di ri gi ram-se prin ci pal men te a São Pa u lo
(4,1%), Rio de Ja ne i ro (3,4%), For ta le za (2,5%), Re-
ci fe (1,9%) e Sal va dor (1,6%).

A Ca pi tal ba i a na, por si nal, tem atra í do a cada ano
um nú me ro ma i or de tu ris tas. Aliás, a Ba hi a tur vem ob-
ten do su ces so sig ni fi ca ti vo na pro mo ção do tu ris mo em
todo o Esta do, a exem plo do que ocor re tam bém no Ma-
ra nhão, onde essa ati vi da de – uma das pri o ri da des do
Go ver no Ro se a na Sar ney – tem per mi ti do, a um só
tem po, pro mo ver a re gião, ge rar ren da para a po pu la -
ção lo cal e in cre men tar a ar re ca da ção. 

Com sa tis fa ção, Sras e Srs. Se na do res, lem bro
que, tendo an te ce di do Ro se a na Sar ney no go ver no do
Esta do do Ma ra nhão, tam bém eu me pre o cu pei em pro-
mo ver a ati vi da de tu rís ti ca, que a cada dia ad qui re ma i -
or im por tân cia na eco no mia re gi o nal. Na que la oca sião,
in te ri o ri za mos a ati vi da de tu rís ti ca; re ve la mos a todo o
Bra sil os atra ti vos de Bar re i ri nhas, dos Len çóis Ma ra -
nhen ses, da Ba i xa da, de Ca ro li na e do Del ta do Par na í -
ba. Re cu pe ra mos o Te a tro Arthur Aze ve do, res ta u ra -
mos as li nhas elé tri cas da Ca pi tal e de ci da des do in te ri -
or e cu i da mos da in fra-es tru tu ra. Qu an do foi lan ça do o
Pro de tur, em 1994 – o úl ti mo ano do meu go ver no – o
Esta do do Ma ra nhão já dis pu nha de um pla ne ja men to
pré vio para vi a bi li zar os pro je tos de tu ris mo, que têm
sido to ca dos com pe ten te men te, como de há bi to, pela
Go ver na do ra Ro se a na Sar ney. 

O de sem pe nho do Ma ra nhão e da Ba hia nes se
se tor, Sr. Pre si den te, per mi te su por que os de ma is
Esta dos e Mu ni cí pi os bra si le i ros po dem igual men te
be ne fi ci ar-se do seu po ten ci al tu rís ti co, des de que sa-
i bam ex plo rá-lo. 

Para isso, é pre ci so, em pri me i ro lu gar, von ta de
po lí ti ca. Mas é pre ci so, tam bém, fa zer o pla ne ja men to
ade qua do, in ves tir em in fra-es tru tu ra e em qua li fi ca ção
de pes so al. A Agen da Úni ca Na ci o nal, do cu men to ela-
bo ra do no I Con gres so Bra si le i ro da Ati vi da de Tu rís ti ca,
re a li za do há dois anos no vi zi nho Esta do de Go iás, re-
co men dou, en tre ou tras me di das: vin cu la ção das es tra -
té gi as se to ri a is ao Pro gra ma Na ci o nal de Mu ni ci pa li za -
ção do Tu ris mo; con cen tra ção das li nhas de cré di to
numa só ins ti tu i ção fi nan ce i ra; cri a ção de in cen ti vos
para o se tor se me lhan tes aos que são man ti dos para a
ex por ta ção, uma vez que a ati vi da de tu rís ti ca pro mo ve
a en tra da de di vi sas; e in ves ti men tos ma ci ços em in-
fra-es tru tu ra, com a mo der ni za ção dos por tos, am pli a -
ção da na ve ga ção tu rís ti ca, me lho ria das con di ções de
se gu ran ça pú bli ca, me lho ria das con di ções de sa ne a -
men to, en tre ou tras me di das.

Re cen te men te, ob ser vou-me um es pe ci a lis ta em
tu ris mo que os vi si tan tes es tran ge i ros co me çam a ter
uma im pres são ne ga ti va do Bra sil no pró prio de sem bar -
que. Os nos sos agen tes pú bli cos, na re cep ção ou na
des pe di da de tu ris tas, pre ci sa vam do mi nar ao me nos o
in glês e o es pa nhol. E es ta rem qua li fi ca dos para re ce -
bê-los com sim pa tia e ale gria. Em al guns pa í ses, são
re ce bi dos com fes ta. Na des pe di da dos tu ris tas, uma
sim ples pa la vra de sim pa tia – agra de cen do a vi si ta e
de se jan do-lhes fe li ci da des e bre ve re tor no – te ria um in-
crí vel efe i to mul ti pli ca dor em be ne fí cio do tu ris mo no
Bra sil. Mas isso não acon te ce na ro ti na dos ae ro por tos
e por tos ma rí ti mos bra si le i ros. 

Po ten ci al tu rís ti co, Sras e Srs. Se na do res, te mos
de so bra. Te mos ain da um povo hos pi ta le i ro e ale gre,
que se apraz em re ce ber os vi si tan tes. Ao lado dis so,
te mos uma ur gen te ne ces si da de de ge rar ren da, es-
pe ci al men te para os seg men tos mais ca ren tes da po-
pu la ção. O in cre men to da ati vi da de tu rís ti ca, sem dú-
vi da, é o ca mi nho mais cur to para con se guir mos es-
ses ob je ti vos – não só o mais cur to, mas tam bém o
mais in di ca do, por re pre sen tar uma ge ra ção de ren da 
e de em pre gos ade qua da ao de sen vol vi men to sus-
ten tá vel e equi li bra do.

Des ta tri bu na, Sr. Pre si den te, levo mi nhas pon de -
ra ções ao Mi nis tro do Espor te e Tu ris mo e ao di re tor do
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, na es pe ran ça de que,
na es fe ra das suas com pe tên ci as, mu i to pos sam fa zer
para o in cre men to do tu ris mo em nos so País.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do. 

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e Srs. Se na do res que
cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria da pró xi ma
ter ça-fe i ra, dia 12 de mar ço, a re a li zar-se às 14ho ras
e 30mi nu tos, a se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 51 mi nu tos.)

(OS 11468/02)
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destinados à área de segurança pública . 

Registro do trabalho desenvolvido pela Associa
ção Brasileira das Empresas de Transporte Rodoviário 
Intermunicipal, Interestadual e Internacional de Passa
geiros - ABTATI. . 

Apresentação de requerimento de convocação 
dos ministros das Relações Exteriores, Celso Lafer, e do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio 
Amaral, com o objetivo de discutir a ampliação das res
trições, pelos Estados Unidos, à importação do aço bra
sileiro . 

Transcrição de matérias do Jornal do Brasil, 
"Golpe de Busbatinge aço do Brasil", e do O Globo, 
"Restrição dos EUA ao aço vai inibir investimentos" . 

Encaminhamento de consulta ao Tribunal Superi
or Eleitoral, para esclarecer a instrução publicada ontem 
sobre as regras referentes às próximas eleições . 

Requerimento n° 52, de 2002, solicitando a con
vocação do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Embaixador Sérgio Amaral, para 
prestar esclarecimentos sobre as medidas que o Governo 
brasileiro adotará a respeito da taxação, pelo Govemo 
dos Estados Unidos da América, do aço produzido no 
Brasil........ . . 

Requerimento n° 54, de 2002, solicitando a COll

vocação do Ministro das Relações Exteriores, Dl'. Celso 
Lafer, para que compareça ao Plenário do Senado Fede
ral, com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre as 
medidas que o Governo brasilei.ro adotará a respeito da 
taxação, pelo Govemo dos Estado Unidos da América, 
do aço produzido no BrasiL . 

Parecer n° 77, de 2002, da Comissão de Constitu
ição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n° 71, de 
2002 (n° 73/2002, na origem), pela qual o Presidente da 
República submete à deliberação do Senado o nome do 
Doutor Renato de Lacerda Pai.va, Juiz do Tribunal Regi
onal do TraballlO da 2" Região, para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Vitalício, 
em vaga reservada a juízes de can'eira da magistratura 
trabalhista e decorrente da aposentadoria do Ministro 
José Luiz Vasconcelos . 
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nus 3 e 6, de 2002, que acrescentam o art. 149-A à Cons
tituição Federal, para autorizar os municípios e o Disuito 
Federal a instituírem contribuição para custeio do serviço 
de ilwninação pública . 359 

319 Satisfação pelo recebimento, do Ministério da Sa
úde, de quadro comparativo a respeito da eficácia do 
atendimento do Programa Saúde em Família no Estado 
de Roraima '''''''' 408 

Saudações pelo transcurso, hoje, do Dia do Fuzi
373
 leiro Naval.	 .. 415 
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Parecer n° 80, de 2002, da Comissão de Relações
 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decre

19 to Legislativo n° 325, de 2001 (n° 588/2000), na Câmara
 
dos Deputados, que aprova o texto do Acordo de Coo

peração Mútua entre o Govemo da República Federati

va do Brasil e o Governo da República do Paraguai para
 

262	 Combater o Tráfego de Aeronaves Envolvidas em Ati
vidades l1fcitas Transnacionais, celebrado em Brasília, 
em 10 de fevereiro de 2000 . 30 

Parecer n° 104, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n° 416, de 1999, de autoria do Senador Tião Viana, 

3001	 que proíbe a fabricação, a importação, a exportação, a 
manutenção em estoque, a comercialização e o uso de 
diclorodifeniltricoretano (DDT) e dá outras providências ... 274 

3001 Parecer na 76, de 2002, da Comissão de Constitu
ição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n° 4, de 
2002 (n° 1.44112001, na origem), pela qual o Presidente 

318	 da República submete à deliberação do Senado o nome 
do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Henrique Marini e Souza, 
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal 
Militar na vaga decorrente da aposentadoria do Tenen
te-Brigadeiro-do-Ar João Felippe Sampaio de Lacerda 
Junior. .. .. 333 

Sugestões para solucionar o problema de segu
324 rança pública no País .. 343 

Participação, no último dia 25 de fevereiro, da 
homenagem prestada ao jornalista Octavio Frias de 
Oli veira, agraciado com o título de Doutor Honoris 
Causa, e da criação de wna cátedra de jornalismo com 
seu nome, pelas Faculdades Integradas "Alcântara 
Machado" - FIAM .. 352 
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Análise da decisão do Tribunal Superior Eleitoral 
que determinou a velticalização das coligações partidárias 
para o próximo pleito eleitoral. " . 335 

SEBASTIÃO ROCHA 

Parecer n° 92, de 2002, da Comissão de Educa

ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 416, de
 

333 2001 (n° 1.035/2001, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que outorga concessão à Fundação Setorial 
de Radiodifusão Educativa de Sons e Imagens para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e imagens oa cida
de de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo . 

Apelo aos líderes partidários para que indiquem os 
membros da CP! dos Institutos de Pesquisas Eleitorais ..... 

Esclarecimentos sobre o episódio relatado em 
edição do Jornal Nacional da Rede Globo, que flagrou o 
motorista do Senado que estava à disposição de seu ga
binete apostando no jogo do bicho, após estacionar o 
calTO oficial em frente à banca de apostas . 

Considerações sobre o trabalbo da Comissão 
Mista Especial de Segurança Pública, encaITegada de 
debater propostas e oferecer soluções ao problema da 
segurança pública nacional . 

TIÃOVIANA 

Parecer n° 96, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 76, de 2001 
(n° 66/99, na Casa de origem), que dispõe sobre a cria
ção de Programa de Orientação Sexual, de Prevenção 
das Doenças Sexualmente Transmissíveis e do Uso de 
Drogas. W 97, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 126, de 2001 
(n° 958/99, na Casa de origem), que institui o Dia Naci
onal da Defensoria Pública . 

Projeto de Lei do Senado n° 34, de 2002, que 
acrescenta dispositivos à Lei n° 8.080, de 19 de setem
bro de 1990, que dispõe sobre as condições para a pro
moção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências . 

Projeto de Lei do Senado n° 35, de 2002 - Com
plementar, que estabelece os percentuais do produto da 
arrecadação de impostos a serem aplicados anualmente 
pela União, estados, Distrito Federal e municípios em 
ações e serviços de saúde; os critérios de Tateio dos re
cmsos da União vinculados à saúde destinados aos esta
dos, ao Dist.rito Federal e aos municípios, e dos estados 
destinados a seus respectivos municípios; as nOImas de 
fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde 
nas esferas federal, estadual, do Distrito Federal e muni

cipal; e as normas de cálculo do montante a ser aplicado 
pela União, nos telUlos do § 3° do art. 198 da Constitui
ção Federal. Às Comissões de Constituição, Justiça e 

46 Cidadania, de Assuntos Econômicos de Assuntos Sociais.. 171 
Considerações sobre o Projeto de Lei do Senado 

319 n° 34, de 2002, de autoria de S. Ex', que acrescenta dis
positivos à Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços conespondentes e dá outras providências .... 258 

319 Parecer n° 103, de 2002, da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 370, de 2001 (n° 952/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto dos Atos 

412 Finais da Conferência de Plenipotenciários-Adicional, 
Minneapolis, 1998, que alteram a Constituição e a Con
venção da UIT . 272 
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Projeto de Lei do Senado n° 28, de 2002, que 
altera Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para 
dispor sobre o parcelamento da devolução da remunera
ção de férias paga, antecipadamente, aos servidores 
públicos civis federais. .. .. 143 
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Projeto de Lei do Senado nO 30, de 2002, que 
altera a Lei nO 6.748, de 10 de dezembro de 1979, que 
reduz a exigência de docw-nentação aos pretendentes à 
aquisição de unidades habitacionais pelo Sistema Finan

170 ceiro de Habitação, nos fll1anciamento de valor igualou 
inferior a 1.500 Unidades Padrão de Capital (UPC). À 
Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão termi
nativa . 165 

Justificativas ao Projeto de Lei do Senado n° 30, 
de 2002, de autoria de S. Ex', que altera a Lei nO 6.748, 
de 10 de dezembro de 1979, que reduz a ex.igência de 
documentação aos pretendentes à aquisição de unidades 
babitacionais pelo Sistema Financeiro de Habitação, nos 
financiamento de valor igualou inferior a 1.500 Unida
des Padrão de Capital (UPC) . 257 
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